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للمؤلفمحفوظةالحقوق!حأ

الثانيةالطبعة

1997 --A Mvم

الوطنيةالمكتبةدائرةلدىالإيداعرقم

2؟4!5التصنيفرقم

ملحمسالمأحمد.د:حكمهفيهوومنالمؤلف

والسنةالقرانفيالأخرةرحلة:الكتابعنوان

الديانات-؟:الرئيسيالموصْوع

رخَالااليوم-الاسلاميالدين-2

النشر:بيانات

الوطنيةالمكتبةدائرةقبلمنالأوليةوالتصنيفالفهرسةبياناتإعدادتم-*

1لنفاشار!

شقرالمعمرصفيافىا!منطس

العدسجومرءمركزمقابل-العانيالكلابن-اسوعمارء-،لعبدلهى

56939.:مدون t-!69لهاص+، i.-؟92عان2؟؟5؟%ةبصiرلنا"
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لهرحيرلهرحمناللهبسر

لمقدمة:ا

محمدسيدناعلىالتسليموأتمالصلاةوأفضلالعالمينربالحمدلله

أجمعين،الصحابةعناللهورضي،الطيبينوأزواجهاَلهوعلىالأمينالطاهر

الدين.يومإلىباحساناتبعهمومنالتابعيناللهورحم

الايمانيرسخوأحوالأهوالمنفيهوماالدينبيوماليقينفإنبعدأما

فيائدينبيوماليقينلتحقيقسبيلوخير،المعادليومالاستعدادعلىويبعث

يذكرأنعل!هديهمنكانفقد!يَلعالنبيعليهكانماهوالمؤمنينقلوب

معانسجاماًذلكمنعليهمويكثررخَالاباليومعنهماللهرضيالكرامأصحابه

حتىبهواليقينرخَالاباليومالايمانعلىالتركيزفيالكريمالقرآنتوجيهات

بهافتعلقت،أحداثهاويعيشونةرخَالامشاهديعاينونوكأنهمأصبحوا

أرواحهم.إليهاوطارت،نفوسهماليهاوتاقت،قلوبهموعشقتها،أنظارهم

المسلمينوإخوانناأنفسنافنذكرحسنةأسوةعل!اللهرسولفيولنا

حقيقتهعلىلنقفوأحوالأهوالمنفيهوماالعظيماليومبهذاوالمسلمات

منلأنالغافلينمننكونولاعدتهاليوملهذافنعدالأمرمنبينةعلىونكون

اللهمنبعيدأوأصبحطبعهوفسدقلبهقسابالدنياعنياوانشغلةرخَالانسي

وتعالى.تبارك

أهمها.منالسلوكفيايجابيةونتائجأثارالقلوبفيالايمانلرسوخأنشكولا

العليا.نحوالمثلوتوجيههاالنفستربية:أولا

سبحانهللهالمراقبةملكةالإنسانفيتربيأنشأنهامنباللهفالمعرفة

ئهدفإلايتصرفولاخيرهوماإلاعنهيصدرفلامنهوالخوفوتعالى

.حميدةوسيرةجموأدبرفيعخلقصاحبفهونبيلةوغايةاْسمى

بالمسؤولية.والشعورالإستقامة:ثانياً

فالمؤمنالسلوكفيالاستقامةعلىويبعثالقلوبيحييباللهالايمانإن

بعيدفهووالذذوبالمعاصيمناللهيغضبفيماالوقوععدمعلىحريص

الانحرافأسبابوولوجالجرائماحترافعن
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اللهقبلمنوواجباتهلأعمالهأدائهفيمراقبأنهيدركنفسهالوقتوفي

فتراهلذلكعملهفيمقصودتقصيركلعلىمحاسبوأنهوتعالىتبارك

بينماعلىأميناًعملمنبهيقوملمامتقنأبالواجبقيامهفيمخلصاً

مستثمرأاسرار،منعليهيطلعلماحافظأخاصةأوعامةأموالمنيديه

.والفائدةبالنفععليهيعودبمالوقته

النفس:ط!نينةثالثاً:

النفوسفيوسكينةالقلوبفيطصنينةأكلهيؤتيالراسخالايمانإن

منحالةيعيشايمانهفيالقويفالمؤمن،الصدورفيوانشراحاً

إلىالثسيعرفولاالجزعاليهيتسربفلاوالنفسيالقلبيالاستقرار

وأناللهءلقضارادلاأنهويعلموقدرهاللهبقضاءيرضىلأنهسبيلاًقلبه

اللهبيدكلهافالأمورليصيبهيكنلمأخطةوماليخطئهيكنلمأصابهما

وتعالى.تبارك

الموضوعبهذامؤلفإعدادعلىوتعالىتباركاللهعلىمتوكلاًعزمتوقد

المأمولغايةالىللوصولوتيسيراً"والسنةالقراَنفيةرخَالا"رحلةبعنوان

فصول:ستةالىقسمتهفقد

واْحوالهاْهوالهالموت:الأولالفصل

وعذابهنعيمهالقبر:الثانيالفصل

والحشرالبعث:الثالثالفصل

الحساب:الرابعالفصل

ونعيمهاالجنة:الخامسالفصل

وعذابهاالنار:السادسالفصل

يجعلهوأنةرخَالاوالدنيافيالقبوللهيكتبأناْسا!وتعالىتباركوالله

الكريم.لوجههخالصاً

العالمينربوالحمدلله

المؤلف
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لالأ9الفص

وأهوالهأهوالها!موت

(1

(4

فليسحقيقتهوأما،للبدنالروحمفارقةالاصطلاحفيالموت:الموتحقيقة

ولكنهناذَالاوتسمعهاالافواهبهاوتنطقالألسنتقولهاكلمةمجردهو

القلوبمنهاوتوجلالأبدانلهاوتقشعر،الفرائصهولهامنترتعدحقيقة

عالم.إلىعالممنالانسانينقللأنه

والوحشةالوحدةعالمإلىوالأصدقاءوالأقارببالأهلالأنسعالممن

إلىوالمسكنوالمبيتوالملبسوالمشربادكلفياللذةعالمومن،والغربة

عالمالىوالتنقلوالحركةالقولفيالحريةعالمومن،الحرمانعالم

جانب.منهذا..الظلامعالمإلىالنورعاليومنالمحبوسية،

ماعلىاستحقهاالتيالانساننتيجةبهتظهرالموتفلأنآخرجانبومن

فإما،والتعديلللتبديلقابلةغيرنهائيةنتيجةوهيح!اتهفيأعمالمنقدم

وقودهانارفيشقاوةوإما،والأرضالسماواتعرضهاجنةفيسعادة

لاوهوعملهخواتيمبحسبالحياةهذهفيالانسانفنتيجةوالحجارةالناس

نتيجةتظهرحتىوجلاًخائفاًفيظللذلكالأعمالمنلهسيختمبماذايدري

.بالموتحياته

كماحيكائنكلعلىالعادلوحكمهالمبرماللهقضاءالموت:الموتحتمية

نإ"قك(2)"فانعليهامن"كل(9)"الموتذانقةنفسكل":تعالىقال

(3)ملاقيكر"فإنهمنهتفرولنإفييالموتا

فيهوسينفذوتعالىتباركاللهقبلمنبالموتالحكمعليهصدرحيكائنفكل

كتابهفيالقائلوتعالىتباركاللهإلايعلمهمالاومكانزمانفيالحكمهذا

نفستلرى"ومامؤجلأ")4(كتاباًاللهبإذنإلاتموتاأنلنفسكالت"وما:العزيز

أر!اتموتا")5(.بأيما

آية8/الجمعةسورة(3)26آية/الرحمنسورة(2)185آية/عمراناءسورة

43آية/لتصانسورة(5)451آية/ع!راناءسورة
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بقوله:الحقيقةهذهعل!النبيأكدوقد

(1)"حاجةإليهالهاللهجعلبأرضيموتأنلعبداللهقضىإذا"

صدأيزيلالموتذكرلأنالموتذكرمنالاكثاريستحب:الموتذكراستحباب

لIBفيالانسانويجعلالأملويقصرالدنيافيويزهدوقساوتهاالقلوب

المعاد.يومالىدائماستعداد

(2)(الموتاللذاتهاذمذكرمنأكثروا)علهـ:اللهرسولقال

عليهاللهصلىاللهرسولأخذ:قالعنهمااللهرضيعمربنعبداللهوعن

عمرابنوكان"سبيلعابرأوغريبكأنكالدنيافي"كن:فقالبمنكبيوسلم

وخذالمساءتنتظرفلاأصبحتوإذاالصباحتنتظرفلااْمسيتإذا":يقول

3)"لموتكحياتكومنلمرضكصحتكمن

الموتيذكرلامنفمنهم:أصنافأربعةللموتبالنسبةوالناس:الموتتذكر

خرابفاَخرتهمةرخَالاونسواالدنياعمرواالذينوهمفيهرَّكذيأنويكره

.الخرابالىالعمارمنالانتقالتكرهبطبيعتهاوالنفس

(L)لقاعه"اللهكرهاللهلقاءكره"من:َقالمصطفىقولفيهميصدقفهؤلاء

العمرمنالمزيديحبلانهالموتيكرهولكنهالموتص!ذيمنالناسومن

الذينهموهؤلاءوتعالىتباركاللهحقفيالتقصيربسببفاتهماليتدارك

آوالصوابالحقجادةالىورجعواتابواثمالعمرمقتبلفيأنفسهمعلىاسرفوا

المزيدعلىبالحرصمبرركرههملأنللموتكراهيتهمفيمعنمورونفهؤلاء

الزاد.من

وهمخيالهمنالموتشبحيغيبولاالموتذكرمنيكثرمنالناسومن

وتعالىتباركللهطاعاتمنقدموابماالآخرةعمرواالذينباللهالعارفون

المصطفىقوليصدقوفيهم،ةرخَالاالىيوصلهمبماالدنيامنواكتفوا

(5)"لقاءهاللهأحباللهلقاءأحب"من:ق

(2

54/1المغيرالجامعانظر.صحيحبسندالبيهقيأخرجه(2)22/9الصفيرالجامعحسن.انظربسندالترمذيأخرجه

9202/رقمحديثالبخاريصحيحمختصر:انظر.الرتاقكتابفيالبخاريأخرجه

1812/رتمحديثالبخاريصحيحمختصر:انظر.الرتاقكتابفيالبخاريأخرجه(ه
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عنهاللهرضيبلالفكانعليهماللهرضوانالصالحسلفنابعضحالوهذا

.واكرباه،وامصيبتاهعهنزاحالإمرأتهتقول

وصحبه.محمداًالأحبةنلقىغداًوافرحتاه:قائلاًعليهايردوهو

حياتهمأمريفوضونالذينوهمجميعاًالفئاتأعلىوهيأخرىفئةوهنالك

حياةولابالدعاءموتاًلأنفسهميختارونفلاوتعالىتباركاللهالىوموتهم

.الموتأوالحياةمنالخيرفيهمالهميختاراللهالىكلهذلكتركواولكنهم

وأنفسهفيبهنزللضرالموتالانسانيتمنىأنيكره:الموتتمنيكراهية

عمله.حسنإذاعمرهوطولبقائهفيلهالخيريكونقدلأنهمالهأوأهله

الموتأحدكميتمنين"لا:علب!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيأنسفعن

خيراًالحياةكانتماأحينياللهمفليقلمتمنياًبدلاكانفانبهنزللضر

(1)،يلخيراًالوفاةكانتإذاوتوفنيلي

منوإنشديدالمطلعهولفإنالموتتتمنوا"لا:علن!اللهرسولوقال

الانابة")2(اللهويرزقهالمرءعمريطولأنالسعادة

الناس"خير:قالعلب!ائلهرسولأنعنهاللهرضيبسربنعبداللهوعن

(3)"عملهوحسنعمرهطالمن

والموت،الفثةموتأوالمفاجيءالموت-:هماصورتانللموت:الموتصور

المفاجيء.غير

غيرمنأمرهمنغفلةحينعلىالإنسانيأخذالذيفهوالفجأةموتأما

الحوادثبسببكالموت،ذلكونحوسنكبرأومرضمنإنذارسابق

ونحوها.القلبيةوالسكتاتالمؤسفة

فيوكثرتتحققتالتيالصغرىالساعةقيامعلاماتمنالدجأةوموت

لحظةكلفيللموتمستعداَيكونأنمناواحدكلعلىأنيعنيوهذاأيامنا

خالقهعلىمقدمهحسنعلىفيحرصحينكليتوقعهوانحياتهلحظاتمن

حياته.فيبهالصلةوإدامةدينهعلىبالاستقامةوذلكوتعالىسبحانه

؟884/رقمحديثس!لمصحيحمختصر:انظرلضرينزلالموتتمنيكراهيةبابمسلمأخرجه

199/2العفيرالجامع:انظرصحيحبسندماجةابنأخرجه

9/2العغيرالجامع:انظرصحبحبسندالترمذيأخرجه
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(2

والإشاراتالإماراتببعضيسبقالذيالموتفهوالمفاجيءغيرالموتوأما

وضعف،الأقرانوموت،السنوتقدم،والشيب،كالمرضبقربهتنذرالتي

إذافكيفودنوهالموتقربعلىمؤشراًتعدمنهاواحدةفكلالجسم

؟الإنسانفيبعضهاأوكلهااجتمعت

لأنالفثةموتمنالانسانعلىوطأةأشدهوالموتالوانمناللونوهذا

.الفجأةموتفييوجدلاماالموتسكراتمنيتجرعبهيموتمن

منالروحخروجترافقالتيمالَالاجملةالموتبسكراتالمراد:الموتسكرات

والسنة.بالقرآنثابتةوهي.الجسد

منهكنتما!لكباطقالموتسكر!وجاءناأ:تعالىمْقولهالكريمالقراَنمنأما

(1)(تحيل

وسكراتالموتغمراتعلىأعنياللهم":يقولوالسلامالصلاةعليهوكان

2)"االموت

ومعهالموتملكجاءإنساناًالوفاةحضرتإذا:الجسدمنالروحخروجكيفية

قالكماالميتحالبحسبالعذابملائكةأوالرحمةملائكةمناْعوانه

(3)(يفرطونلاوهررسلناترفتهالموتأحدكرجاءإذا!حتى:تعالى

(4)(رب!كرترجحونإلىب!كرثروكلالذيماالموتيتوفاكرملكقل،

ويرافقجزعاًجزعاًالجسدمنواخراجهاالروحبمعالجةيبدأونذلكبعدثم

الموت.سكراتذلك

الاعضاءبقيةمنتخرجثمالقدمانهيالروحمنهاتخرجالاعضاءوأول

.الحلقومفيالجسدمنالنهائيخروجهاقبلوتستقر

الساقوالتفتالفراقأنهوظنراقمنوقيلالتراقيبلختإذاكلا،:تعالىقال

(5)(المساقيومنذربكإلىبالساق

لامنكرولكناليهأتربونحنتنظروناطلقوسوأنترحيننذبلغتإزا!فلولا

(6)(تبصرون

56/2الضفيرالجاكل:انظرعحيعبسندماجةوابنالترمذياخرجه(2)19/الآيةقسورة

91/آبةالسجدةسورة(4)61آبة/الأئعامسورة

85-82/الآباتالواتعةسورة(1)1".-26/الآياتالقيامةسوؤ
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اللحظاتفيالوفاةحضرتهمنيكونالحلقومفيالروحتستعَرنْاوبعد

عذابهأواللهبنعيميبشروعندهاللانطلاقروحهوتستعدحياتهمنالأخيرة

ذلك.إماراتعليهوتظهرحالهبحسب

المؤمن"إن:!لعاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيالصامتبنعبادةفعن

أمامهمماإليهأحمثشيءفليسوكرامتهاللهبرضوانبشرالموتحضرهإذا

تلكفيوهوبهايبشرفهوبسوءلهختمالذيالنارصاحبوأما،

(1)"الأهوال

خوفلااللهأولباءإنألا!:تعالىقولهوهوالكريمالقرآنفيذلكومصداق

وفيالدنيااطيا!فيالبشرىلهريتقونوكانراآمنواالذينهريحزنرنعليهرولا

(2)(ؤخَالا

تحزنواولاتخافواألاالملانكةعليرتتنزلاستقامواثراللهربناقالواالذينإن!

(3)(كنتبرتوعلونالتيبالجنةوأبشروا

بشدةوتخرجمؤمنأالميتكانإنويسربسهولةالجسدمنالروحتخرجثم

ذلك،غيرالميتكانإنوعذاب

أتتالمؤمنحضرإذا:قالعله!اللهنبينْاعنهاللهرضبيهريرةاْبيفعن

إلىعنكمرضياًراضيةأخرجي:فيقولونءبيضابحريرةالرحمةملائكة

المسك.ريحكأطيبفتخرجغضبانغيروربوريحاناللهروح

ساخطةاْخرجي:فيقولونبمسحالعذابملائكةاْتتهحضرإذاالكافرنا!هل

(4)"جيفةريحئنقفتخرجوجا!عزاللهعذابإلىعليكمسخوطاً

تعالى:قولهوهوالعزيزاللهكتابفيذلكومصداق

وادخليعبا!يفيفادخليمرضيةراضيةربكالىارجعيالمطمئنةالنفسأيتهايا"

(5)(جنتي

أنفسكرأخرجواأيلىيرباسطواوالملانكةالموتغمراتفيالظالمونإنيترىولو،

وكنترعناطقغيراللهعلىكنترتقولونبماالهونعذاباليوهمرتجزون

1892/مقرحديقالبخاريعحيحمختصرانظر:الرقاقكتابفيالبخارياخرجه

484/مسلمعحيحمختعرانطر:عرلقااللهأحباللهلقاءأحبمنباب،مسلموأخرجه

64c-62/الآياتيونسسورة 3 t03/الآبةفصلتسورة

45A/رتمحديثس!لمعحيحمغتصر:انظر،سلمواخرجهحسنباسنادالنسانياخرجه

03-27/الآياتالفجرسورة
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ا؟)(تستكبرونآياته

وذوقواوجوههروأدبارهويربولمحاالملان!كةكفرواألذينيتوفىإكضترىولو!

للعبيد()2(س!ظبليساللهأيدي!كروأنقدمتبماكتلكاطريقعذاب

خروجبعدالميتيكونولذلكالبصرالجسدمنخروجهابعدالروحويتبع

البصر،شاخصالروح

وقدسلمةأبيعلىعئطاللهرسولدخل:قالتعنهااللهرضيسلمةأمفعن

(3)"البصرتبعهقبضإذاالروحإن":قالثمفأغمضهبصرهشخص

مؤمنةروحاًكانتفان،الملائكةتأخذهاالجسدمنالروحخروجوبعد

منبهفرحاًأشدفهمالمؤمنينأرواحبهايأتواحتىالرحمةملائكةأخذتها

عليهاويثنىالاسماءكلأبوابمنباباًبهايأتونولا،بغائبهمالغائبأهل

بخير"

جيفة.كأنتنفتخرجالعذابملائكةأخذتهامؤمنةغيرروحاًكانتوإن

علهـقال:النبيعنعنهاللهرضيهريرةأبيعن

الىاخرجيفيقولونبيضاءبحريرةالرحمةملائكةأتتهقبضإذاالمؤمنإن"

فيشمونهبعضاًبعضهمليناولهإنهحتىمسكريحكأطيبفتخرج،اللهروح

منجاعتالتيالطيبةالريحهذهما:فيقولونالسماءباببهيالواحتى

فهمالمؤمنينأرواحبهيالواحتىذلكمثلقالواإلاسماءيالونولاالأرض

فيقولون:فلانفعلما:فيقولون،بفائبهمالغائبأهلمنبهفرحاًأشد

أتاكمأماماتقد:فيقولالدنياغمفيكانفإنهيستريححتىدعوه

الهاولِة.أمهالىبهذهب:فيقولون

اللهغضبإلىاخرجي:فيقولونبمسحالعذابملائكةفيائيهالكافروأما

.(4)"الارضبابالىبهفيذهبجيفةريحكأنقفتخرج

05095/الآيتانالانفالسورة(2)93/آيةالانعامسورة

456/مقرحديثسلمعحيحمختصر:انظرحضرإذالهوالدعاءالميتاغماضبابفيسلماخرجه

السابقة.الصفحةفيتخريجهتقدم
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الثانيالفصل

وعرابهنكليمهالقبر

يلي:مايشملعنهوالحديثالآخرةالحياةمنازلمنمنزلةأولالقبر

عذابفذكرتعليهادخلتيهوديةأنعنهااللهرضيعائشةعن:القبرهول.\

رسولفسألت:عائشةقالتالقبرعذابمناللهأعاذدُلهافقالتالقبر

رسولرأيتفماقالتحقالقبرعذابنعم.فقالالقبرعذابعنعهمطالله

!1)القبر"عذابمنتعوذإلاصلاةصلىبعداللهى

لدعوتتدافنوالاأنلولا:قالعباللهرسولأنعنهاللهرضيأنسوعن

!2)القبر"عذابيسمعكمأنالله

فيليعذبونالموتى"إنقال:عههمطالنبيعنعنهاللهرضيمسعودابنوعن

(3)"أصواتهملتسمعالبهائمأنحتىقبورهم

إذاعنهاللهرضيعثمانكان:قالعنهاللهرضيعثمانمولىءهانيوعن

وتذكرتبكيفلاوالنارالجنةتذكرلهفقيللحيتهيبلحتىبكىقبرعلىوقف

منازلمنمنزلةأولالقبر"إنقال:ءدث!اللهرسولان:فقالفتبكيالقبر

منهأشدبعدهفمامنهينجلموإنأيسرُبعدهفمامنهنجافإنةرخَالا

(4)منه"أفظعوالقبرإلاقطمنظراًرأيتما:وقالعل!

منالروحخروجبعد:قبرهإلىوانتقالهمنهالروحخروجبعدالميتحال.2

فإذاوعملهومالهأهلهيتبعهقبرهإلىيحملثمللدفنالميتتجهيزيتمالجسد

كانوإنقدمونيقدموني:قالصالحاًكانفإنالرجالاكتافعلىحمل

فيهسيدفنالذيقبرهالىيصلحتىبه،تذهبونأينويلهيا:قالذلكغير

ثمع!عطاللهرسولملةوعلىاللهبسمقائلينإليهالناسأقربفيهفيدخله

بنفسهليعاينعليهقبرهيغلقثمالترابعلىليوضعالأيمنخدهعنيكشف

،عذابأونعيممنفيهوماالقبرأهوال

473/مقرحديثالبخاريصحيحمختصر:انظرالسلامقبلالدعاءباب،الاذانكتابفيالبخارياخرجه(11

493/مقرحديثمسلمعحيحمختصر:انظر378/1للأعولالجامعالتاج:انظروالنسائيسلماخرجه(2)

85/1الصغيرالجامع:انظرحسنبسندالطبرانياخرجه(3)

1/84الصغيرالجاكل:انظرحسنبسندماجهوابنالترمذياخرجه(4)
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نار!نخرجرومنهانحبلىكرخلفناكروفبعامنعا!:وتعالىتباركاللهقال

(9)(أخرى

لحليارجحونِربفالالموناأحلهرجاءا!احنى!:شأنهوعلاجلوقال

(2)(يوسيبحئونإلىورانهربرزخومنقانلهاهوكلمةإنهاكلاتركتفيصاصاطاًأعمل

أهلهيتبعهواحدويبقىاثنانفيرجعثلاثالميت:))يتبع!اللهرسولوقال

(3)"عملهويبقىومالهأهلهفيرجعوعملهوماله

"إذا:يقولكانعلت!النبيأنعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيوعن

قالتصالحةكانتفإنأعناقهمعلىالرجالواحتملهاالجنازةوضعت

يسمعبهاتذهبونأينويلهاياقالتصالحةغيركانتوإنقدمونيقدموني

(4)،(لصعقسمعهولوالانسانإلاشيءكلصوتها

العبدإن":علب!اللهرسولقالقال:عنهاللهرضيأنسعن:المدكينسؤال

يائته:قالنعالهمقرعليسمعإنهأصحابهعنهوتولىقبرهفيوضعإذا

المؤمنفأماقال:الرجلهذافيتقولكنتما:لهفيقولانفيقعدانهملكان

قدالنارمنمقعددًالىاثظرله:فيقالقال:ورسولهعبداللهأنهأشهدفيقول

فيراهما:وسلمعليهاللهصلىاللهنبيقالالجنةمنمقعداًبهاللهأبدلك

فيقول:الرجلهذافيتقولكنتما:لهفيقالوالكافرالمنافقوأماجميعاً

بمطارقويضربتليتولادريتلا:فيقالالناسيقولماأقولكنتاّدريلا

(5)"الثقلينغيريليهمنيسمعهاصيحةفيصيعضربةحديدمن

فيالمؤمنأُقعدإذا":قالعلب!النبيعنعنهاللهرضيعازببنالبراءوعن

"يثبت:قولهفذلكاللهرسولمحمداًوأناللهإلاإلهلاأنشهدثمأُتيقبره

(6)"الثابتبالقولآمنواالذينالله

الكتابمنعليهالأدلةيشملالقبرعذابعنالحديث:ونعيمهالقبرعذاب

وكيفيته،القبرعذابوحقيقةوالسنة

(3

99،001/الآيتانالمؤمنونسورة(Y)55/ايةلههسورة

2086/رقمحديثمسلمصحيحمختصر:انظرعملهولبقىومالهأهلهالميتعنيرجع:بابمسلماخرجه

668/مترحديثالبخاريععيحمختصر:انظر،الجنائزكتابمن.ءالنسادونالجنازةالرجالحطبابالبخارياغرجه

674/رتمحديثالبخاريمختمرصحيح:انظر،النعالخنقيسمعالميتباباالجنائزكتابفيالبخارياخرجه

IAA/رقمحديثالبخاريصحيحمختمر:انظرالقبرعذابفيءجاماباب،الجنانزكتابفيالبخارال!اخرجه
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وحاق،:وتعالىتباركقوله:الكريمالقرآنفمنالقبرعذابعلىالادلةأما

أدخلواالساعةتقوسويوسوعشياًغلىوأعليهايحرضونالنارالحذاهماسونرعونلَاب

(؟)(الحذابأشدنرعونآل

بنوعينفرعونآلتوعدوتعالىتباركاللهأن:الكريمةبالاَيةالاستدلالوجه

وقشبأ"غلوأعلبهابحرضونالنار"تعالىبقوله:الأولالنارفيالعذابمن

،،وقدالعذالمجاأشدنرعونآلأ!خلواالساعةتفوسولوس"تعالىبقولهوالثاني

عليهوالمعطوفالمعطوفبينالتغايريقتضيوالعطفالثانيعلىالأولعطف

الثانيالعذابكانواذاالثانيالعذابغيرالأولالعذابأنعلىذلكفدل

ولاالموتوبعدالساعةقيامقبلواقعاًالاوليكونانبدفلاالساعةقيامبعد

القبر.فيالاالساعةقياموقبلالموتبعدبالنارعذابيتصور

"مرّ:قالعنهمااللهرضيعباسابنفعنالصحيحةالاحاديثوأما

أمابلىكبيرمنيعذبانوماليعذبانانهما:فقالقبرينعلىعلل!النبي

(2)"بولهمنيستترلافكانرخَالاوأمابالنميمةيسعىفكانأحدهما

لاأنفلولاقبورهافيتبتلىالأمةهذهإن":والسلامالصلاةعليهوقال

(3)،(هنمأسمعالذيالقبرعذابمنيسمعكماناللهلدعوتتدافنوا

ماتإذااْحدكم"إنقال:عل!رسولأن:عنهمااللهرضيعمربنعبداللهوعن

كانوإنالجنةأهلفمنالجنةأهلمنكانانوالعشيبالغداةمقعدهعليهعرض

(4)"القيامةيوماللهيبعثكحتىمقعدكهذافيقالالثارأهلفمنالنارأهلمن

وقديوماًخرجوالسلامالصلاةعليهالنبي)أنصحيحهفيالبخاريوأخرج

قبورها()5(فيْبذَعُتيهود:فقالصوتاًفسمعالشمسغربت

ولا.هوكمابهنؤمنغيبالكيفيةحيثمنالقبرعذاب:القبرعذابكيفية

ولازيادةغيرمنعله!النبيعنصحالذيبالقدرإلاتفاصيلهفينخوض

كيفيته.معرفةعلىقدرةللعقلليسلأنهنقصان

وبدنه.لروحهيحصلذلكوانعذابأونعيمفييكونماتاذاالميتبأنفنؤمن

64"45/الآيتانغافرسورة(\

164/رتمحديثالبخاريعحيعمختمر:انظر،بولهمنيستترلاأنالكبائرمنبابالوفوءكتابفيالبخارياخرجه(2

493/حديثسلمعحيحمختصر:انظرمنهوالتعوذالتبرعذابفيبابالجنانزكتابفيمسلمأخرجه(2

4؟./رثمحدبثسلمصعيحمغتمرانطر:والعشيبالغدا"متعدعلبهعرضالمرءماتاذابابالجنانزكابفيسلماخمرجه(4

692/رتمحدبثالبخاريصحيحمختصر:انطر(8
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يقبرلمأمقبرمنهنصيبهنالهللعذابمستحقوهوماتمنكلبأنونؤمن

ويصلالبحرفيغرقأورماداًصارحتىاحترقأمالسباعأكلتهأسواء

(9)،،.وبدنهروحهالىالعذاب

تأكلهالاأجساد،صنفانالقبورفيالاجساد:القبورفيالاجسادمصير.6

والسلامالصلاةعليهم،الانبياءكأجسادالأولالصنفوهوالأرض

.والشهداء

الانبياء")2(أجسادتأكلىنْاالأرضعلىحرمالله"إن:عه!اللهرسولقال

الصلاةعليهمالأنبياءأجسادأنعلىواضحةدلالةيدلالحديثفهذا

.الأرضتأطهالاوالسلام

عنلأحباءبل!:تعالىبقولهقبورهمفيحياتهمعلىفيستدلالشهداءأما

احدشهداءبحالتاَكلهاوعدماجسادهمبقاءعلىويستدل(3)(ربهربرزفون

السيلمنلقربهفيهدفنالذيالمكانمنبعضهمنقلعندعنهماللهرضي

والتغييرالنقلوكانبالأمسماتواكأنهميتغيروالمحالهمعلىفوجثوا

(4).أُحدمنسنةوأربعينستبعدلقبورهم

عجبإلامنهايبقىولاأجسادهمالأرضتأسكلالذينفهمالثانيالصنفاْما

عل!اللهرسولقالالاولالصنفمنوغيرهمالأنبياءسوىمنوهم(5)الذنب

يركّب")6(ومنهخلقمنهالذنبعجبإلاالترابيأكلهاَدمابن"كل:

بهذاالمتعلقةعل!النبيأحاديثلنابينتلقد:القبرعذابومنجياتمخففات.7

يلي:ماوأهمهامنهتنجيأوالقبرعذابتخففالتيالأمورمنجملةالشطق

فقدعل!بهتأسياًالقبرعذابمنباللهالمسلميتعوذبأنوذلك:ءالدط-أ

(7)القبر(،عذابمنباللهيتعوذكان

انهعنهرويحيثعلب!بهتأسياًوذلكالقبرعلىالاخضرائنباتغرس-ب

منهماكلعلىجعلثمشقينفشقهنظعسيبمعهوكانيعذبانبقبرينَّرم

ييبسا")8(لمماعنهمايخففأن"لعله:قالثمشقاً

99-90/صياسيننعيمد!حم.دنواقضه،حقيقته،اركانه:الايمانكتاب:انظر(1)

ع!ران3اسورةمن169/ةبَالا(2)292/1للأعولابامعالتاج:انظرصعيحبسندوالنسانيداودايواخرجه(2)

-الانسانجسمفيعظمة:الذنبعجب(8)1/2.2الأخرةوأمررالموتىاحوالفيالتذكرة:انظر(4)

692كحليثالبغاريععيحمختمرانالر:،البخارياخمرجه(7)2/09المفيرابامعانطر:والنساككاباودوأبوسلماخمرجه(6)

(A)164/حديثالبخاريصحيحمختصرانظر،الوضوءكتابفيالبخارياخرجه
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(2

(3

(4

منيأمنفإنهاللهسبيلفيمرابطاًماتفمن:اللهسبيلفيالرباط+

صياممنخيرٌأوأفضلاللهسبيلفييوم"رباط:ط!علقولهالقبرفتنة

(؟)،(القيامةيومالىعملهلهونماالقبرفتنةوقيفيهماتومنوقيامهشهر

:خصالستاللهعند"للشهيد:طل!لقولهاللهسبيلفيالشهادة-د

القبر،عذابمنويجار،الجنةمنمقعدهويرى،دفعةأولفيلهيغفر

خيرمنهاالياقوتة،الوقارتاجرأسهعلىويوضع،ا!برالفزعمنويأمن

سبعينفيويشفعالحورمنزوجةوسبعيناثنتينويزوج،فيهاوماالدنيامن

(2)"أقاربهمن

منتنجيهالمنجيةهيالمانعة"هي:!طلقولهتباركأوالملكسورةحفظهـ-

القبر"عذاب

بهاوجلعزاللهمنعهليلةكلالملكبيدهالذيتباركقرأ:"منالنسائيولفظ

(r)القبر"عذابمن

يوميموتمسلممن"ما:طهم!لقولهالجمعةليلةأوائجمعةيومالموت-و

(4)"القبرفتنةاللهوقاهإلاالجمعةليلةوْاالجمعة

377/1الجاكلالتاجانظر:،داودوابووالنسانيوالترمذيالشيخاناخرجه

0125/حديثالبخاريعحيحمختصر،7501/حديثس!لمصحيحمختعروانظر:

02/023والترهيبالترغبب:انظر،حسنبسنداحمدالاماماخرجه

378-377/2والترهيبالترغيب:انظر،والنسائيالترمذيأخرجه

153/2العفيرالجامع:انظر،حسنكسندالترمذياخرجه
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الثالثالفصلى

احشرواالبعث

(2

(L

(6

ينفخأنبالصورالموكلالملكأمرالساعةقياموتعالىتباركاللهأرادإذا.\

الانقلابويحصلاللهشاءمنإلاالمخلوقاتتموتبحيثالأولىالنفخةفيه

وغيرها.الجبالونسفالسماءوانشقاقالشمسبذهابالكوني

شاءمنإلاالأرضفيومنالسماوانافيمنكصحقالصورفيونفخ!:تعالىقال

(؟)(الله

منوتعالىتباركاللهشاءلمنموتمنعنهاينتجوماالأولىالنفخةبعد.2

ثمالذنبعجبهوواحدعظمالامنهايبقىولاالاجسامتبلىالمخلوقات

الماينبتكمابليتالتيالأجسامبهفينبتالسماءمنماْتعالىاللهينزل

بين"هـا!ا!يهرهـول!ال:!العقاللهرضيهريرةاْبيعن،الزرع

منوليسالبقلينبتكمافينبتونماءالسماءمنينزلثم،اْربعونالنفختين

يومالخلقيركبمنهالذنبعجبوهوواحدعظمإلايبلىإلاشيءالانسان

(2)"القيامة

فيهينفخبأنبالصورالموكلالملكاْمرالعبادبعثوتعالىتباركاللهاْرادإذا.

سيدناهوالأرضعنهتنشقمنوأولقبورهممنالناسفيقومالثانيةالنفخة

وسلم.عليهاللهصلىمحمد

(3)(هرفباسبنظرونفإذاأخرىفبهثرنفخ،:تعالىقال

(4)(رلجرينسلوتالىالأجداثهرمنالصورفإ!افيونفخ،

(5)(اطروجيوسذلكباطقالصيحةيومريسمحون!

ماتماعلىعبدكل"يبعث:عله!لقولهعليهماتماعلىانسانكليبعث.

(6)"عليه

كانتسيئةنهايتهكانتومن،طيبةبعثتهكانتحسنةنهايتهكانتفمن

68/الأالزمرسورة(3"

9772/حديثالبخاريصحيحمختصر:انظر،التفسيركتانيالبخارياخرجه(

42/ةيَالاقسورة(5)51/الآيةيسسوز(

9948،حديثمسلمصحيحمختصر:انظر،التيامةصفةكتابنيمسلمأخرجه(
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(2

(3

(8

أيضاً.سيئةبعثته

الشهيدالطيبةوالبعثةالحسنةالخاتمةأصحابعلىوالشواهدالأمدكةومن

دماًينزفوجرحهبعثشهيداًماتفمن،العمرةأوبالحجمحرماًماتومن

ملبياً.بعثمحرماًماتومن،المسكريحوالريحالدملوناللون

فييكلمكلممنمابيدهمحمدنفس"والذي:والسلامالصلاةعليهقال

ريحوريحهدملونلونهكلمحينكهيئتهالقيامةيومجاءإلااللهسبيل

(؟)"كسم

فيمحرموهوبموتهناقتهتسببتالذيالرجلفيوالسلامالصلاةعليهوقال

(2)"ملبياًالقيامةيوميبعثفإنهرأسهتغطواولاهونِّفك":الحج

يتب.لمإناليتيممالوآكلالربااَكلخاتمتهمساعتمنعلىالامطةومن

تعالى:قالسقطقامكلمابطنهانتفخوقدكالمجنونيبعثفإنهالربااَكلأما

(3)(المسمنالشيطانيتخبطهالذييقو!ركماإلايقومردتلاالرباياكلونألذين!

فمهمنتخرجوالناريبعثفإنهاليتيممالآكلوأما

بطونهرناراًفيباكلودطإنماظلمأالبنامىأموالباكلودطالذبنإن!:تعالىقال

(4)(سحيرأوسيصلون

مسؤولونإنهموقفوهمربكمإلىهلمالناسأيهايايقالثم

المحشر.أرضعلىليقفواالقهارللواحدذالينخاشعينمسرعينفيستجيبون

بوفضوننصبإلىكألنرسراعاًالأجداثمنبوسبخرجولت):تعالىالله0قال

تشققيوكص!(5)!يوعلىودتكانواالذياليوسذلككتلةأبصارهرترهقهرخاشحة

(6)(يسيرعليناحشرذلكعنرسراعأالأرض

اللهقالعراةحفاةجديدةأرضعلىواحدصعيدفيجميعاًالناسفيحشر

(7)(القهارالواحلللهوبرزواوالسماواتالأرفىغبرالأرخماليوسنبل!:وتعالىتبارك

عفراءبيضاءأرضعلىالقيامةيومالناس"يحشر:عل!اللهرسولوقال

18)،(دحألعلمفيهاليسنقيكقرص

1070/حديثمسلمعحيحمختصر:انظر،سلماخرجه

الآلةالنا/حدمسل!صحيحمختعرانظر!سلماخرجه
.،"ءرة27540/الآيةالبقرةسوز

48/الآيةابراهيمسورة(V)44/الآيةقسورة(6)43،44/الاَيتانالمعار.سورة
2؟2؟رتم/حديثالبخارىصحيحمختعرأنظر:،الرقاقكتابالبحةرىْاخرجه

1947/حديثقسلمعحيحمختصر:أنظر،القيامةصفة-فيهمعابمسلموأخرجه
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"يحشر:!ل!طاللهرولسمعتقالتعنهااللهرضيعائشةوعن

والناسالرجال:فقلتعائشة!التغرلا"عراةحفاةالقيامةيومالناس

(؟)"ىللذيهمهمأنمنأشدالأمر:قاللبعضبعضهمينظرجميعاً

الحشر:يومأهوالمن56

قالأبصارهمشاخصةخائفينصامتينالمهيباليومذلكفيالناسيحشر.أ

(2)(همسأإلانسمعنلاللرحمنتار!ألاوخشحت!:وتعالىتباركالله

13)(ظلمأحملمنخابالقيوسوقلللحيالوجووعنت!

الأبصارفيهتشخصيؤخرهرليوسإنماالظالمونيعملعماغافلأاللهتحسبنولا!

(،)(إليرطرفروأفندترهواءيرتدلارؤوسهرمقشحيمهطحين

سنةألفخمسونالحشريوممدة.ب

خمسايتمقدار!يوسكانفيإليهوالروحالملانكةترج!:وتعالىتباركاللهقالى

(5)(ةنسألف

حتىالخلائقمنالشمساللهيدنياليومهذافيةالخلائقمنالشمسدنو.ج

منالأرضتشربحتىاجسامهمفتنصهرواحدميلمسافةعلىمنهمتكون

اْعمالهم.حسبالعرقفييكونونثمذراعاًسبعينعرقهم

الارضفييذهبحتىالقيامةيومالناس"يعرق:عل!اللهرسولقال

16)،1اَذانهميبلغحتىيلجمهمله!انهذراعاًسبعينعرقهم

"تدنى:يقولعل!اللهرسولسمعت:قالعنهاللهيْصرالمقدادوعن

فيكون:قال.ميلكمقدارمنهمتكونحتىالخلقمنالقيامةيومالشمس

منومنهمكعبيهإلىيكونمنفمنهمالعرقفياْعمالهمقدرعلىالناس

العرقيلجمهمنومنهمحقويه)2(الىيكونمنومنهمركبتيهالىيكون

8)فيه"الىبيدهعل!اللهرسولواْشار.الجاماً

فيالناسمنفئةتكونالمهيباليومهذافي:الحشريومالمومنينأحوال.د

2123/مقرحديثالبخاريصحيحمختصرانظر:،الرقاقكتابفيالبحارىاخرجه(1)
0195/حديثمسلمصحيحمختصر:أنظر،القيامةصفةكتابفيمسلموأخرجه

43-42/الآيتانابراهيمسورة(4)1؟1/آيةطهسورة(3)؟.8/%طهسور(2)

292رتم/4حديثالبخارىصحيحمختمرأنظر:.الرتاقكتابالبخارىْخرجهنم(6)4/آيةالمعارجسورة(")
4195/حديثفسلمعحيحمختصر:أئظر،القيامةعنةمسلم"فيكتابوأخرجه

أعلم.والله.تقريب!السرةعندجسعهوسطأوخاعرتيهأي(7)

(A)9/حديثسملمصحيحمختصر:انظر!القيامةصفةكعابفيس!لمأخرجهor
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ظله،إلافيلايومالرحمنعرشظل

إمام:ظلهإلاظللايومظلهفنياللهيظلهم"سبعة:طب!حماللهرسولقال

تحاباورجلانالمساجدفيمعلققلبهورجلاللهعبادةفينشأوشابعادل

فقالوجمالمنصبذاتإمرأةدعتهورجلعليهوتفرقاعليهاجتمعااللهفي

تنفقماشمالهتعلملاحتىفأخفاهابصدقةتصدقورجلاللهأخافإني

(؟)!6عيناففاضتخالياًاللهذكرورجليمينه

بجلاليالمتحابون"أين:القيامةيومالله"يقول:والسلامالصلاةعليهوقال

2)"يلظإلاظللايومظليفيأظلهماليوم

فياللهأظلهعنهوضعأومعسراًأنظر"من:والسلامالصلاةعليهوقال

(3)"هلظ

مخزياًحشراًاللهأعداء.يحشرالعظمِماليومهذافي:المؤمنينغيرأحوالهـ،

الشريفةالنبويةوالأحاديثالكريمةالقرآنيةالآياتلناتصوره

وتعالى:تباركاللهقال

رهماقالأعمىالقيامةيرهمرونحشولضنكاًمحيشةلهفإنذكرلاعنأعرضومن!

اليو!روفىلكفنسيتهاآياتناأتتككذلكقالبصيرأكنتوقلأعمىلرحشرتني

(4)(تنسى

خبتمأواهرجهنركلماوصمأوب!كمأوجوههرعميأعلىالقيامةونحشرهريوس!

(5)(سعيرأنردناهر

(V)((6)نررقايومنذالمجرمينونحشرالصورفييوسينفخ!

الذين":تعالىاللهقالاللهرسوليا:قالرجلاًأنعنهاللهرضيأنسوعن

اللهرسولقال؟وجههعلىالكافرأيحشر"جهنمالىوجوههمعلىنور!شحي

علىيمشيهأنعبىقادرالدنيافيالرجلينعلىأمشاهالذيأليس":!ط

(8)"وجهه

537/حديثسلمصحيحمختصر:انظر،سلماخرجه(1)

1767/حديثمسلمعحيحمختعرانظر،س!لماخرجه(2)

1537/حديثس!لمعحيحمختعرانظر،مسلماخرجه(3)
976/الآيةءالاسراسورة(5)261-124/الآياتلههسورة(4) mأي)lj?jعميأأولعيون

1982/حديثمسلمعحيحمختصر:انظر،القيامةعفةكتابفيسلمأخرجه(8)2.1/ةيَالالههسورة(7)
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ينذكربجهنربومنذبومنذوجيء!:وتعالىتباركاللهقال:بجهنمالإتيان

(؟)(طياقيقدمتليتنييايقولطالذكرممالهوأنىالإنسان

بجهنم"يؤتى:ع!تهاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيمسعودابنوعن

12)،(يجرونهاملكألفسبعونزمامكلمعزمامألفسبعونلهايومئذ

الحشريوموتعالىتباركاللهكلام،و

لمنشيءمنهراللهعلىبخفىلابارزونهربوس!:وتعالىتباركاللهقال

إناليوسظلرلاكسبتبمانفسكلتجزىاليوسالقهارالواحلللهاليوسالملك

(3)(اطسابسريعالله

يستطيعفلا(البوسالملكلمن!:وتعالىتباركاللهيقولالحشريومففر

كلتجزىالبوسالفهارالواحدلله!:بقولهسبحانهنفسهفيجيبيجيبهأنأحد

(4)(اطسابسريحاللهإناليوسظلرلاكسبتبمانفس

الارضالله"يقبض:قالطي!النبيعنعنهمااللهرضيعمربنعبداللهعن

(5)"الأرضملوكأينالملك"أنا:يقولثمبيمينهالسماءويطويالقيامةيوم

القيامةيومالسماواتوجلعزالله"يطوي:!ن!مماللهرسولقال:قالوعنه

ثمالمتكبرونأينالجبارونأينالملكأنا:يقولثماليمنىبيدهيأخذهنثم

(6)"المتكبرونأينالجبارونأينالملكأنا:يقولثمبشمالهالأرضيطوي

Mo/رقمحديثسلمصحيحمختصر:افظر،سلماخرجه(2)23،24/الآيتانالفجرسوؤ(1)
E،11/الآيتانغافرسورة(3) I 1 V)غافرسورةمن؟6/الآيةالقرطبيتفسيرانظر

"الناس"ملكتعالىتولهبابالتوحيدكتابفيالبخارياخرجه(5)

36701الباريفتح:انظر r,9771/حدثالبخاريصحيحمختصر:انظر،التفشركتابوفي

9946/رقمحديثمسلمصحيحمختصر:انظر،القيامةصفةكتابفيس!لماخرجه(6)
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الرابحالفص

المحساب

عليهميشتدتقدمكماوتعالىتباركاللهيديبينالناسيحشرأنبعد.؟

ألالبعضبعضهمفيقولالنارإلىولوالانصراففيتمنونوالكربالخوف

ربكمإلىلكميشفعمنتنظرونألابلغكمقدماترونألافيهأنتمماترون

ويطلبونوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءمنوغيرهالسلامعليهآدمفيالون

الانبياءولكنالحساببدءفيوتعالىتباركاللهعندلهميشفعواأنمنهم

ماغضباًربيغضب"لقدمنهمكلفيقوليعتذرونذلكمنهمطلبالذين

ويكون"ربيأكلمأنأستطيعلاله!انيبعدهممكلهيغضبولامدكهقبلهغضب

بأناللهمنالطلبعنيعتذرأنبعدفيقولالسلامعليهعيسىيقولمنآخر

وسلم.عليهاللهصلىمحمدإلىاذهبواالحسابيبدأ

اللهفيقبلوتعالىتباركاللهعندلهمفيشفععل!محمداًسيدنافيالون

ا؟)الحسابيبدأثمشفاعته

(للحسابالكلية)الصورةلعبادهوتعالىتباركاللهمحاسبة.2

بينهليسالقيامةيومربهسيكلمهإلاأحذمنكم"ما:!طاللهرسولقال

اْشأموينظر،عملهمنمّدقماإلايروفلامنهأيمنفينظرترجمانوبينه

فاتقواوجههتلقاءالنارإلايىفلايديهبينوينظرقدمماإلايرىفلامنه

(2)"تمرةبشقولوالنار

أربععنيسألحتىالقيامةيومعبدقدماتزول"لا:عل!اللهرسولويقول

وفيمااكتسبهأينمنمالهوعنبهعمل.ماعلمهوعنأفنا!فيماعمرهعن

(3)"أبلاهفيماجسمهوعنأنفقه

يلي:كمافهيللحسابالتفصيليةالصورةأما

حتىربهمنأحدكم"يدنو:علل!اللهرسولقال:المؤمنينحساب-:أولا

1751/رقمحديثالبخاريصحيحمختعر:انظر،التفسيركتابفيالبخارياخرجه(1)

92/حديثمسلمصحيعمختصر:انظر!الشفاعةباب،الايمانكتابفيمسلموأخرجه

29/474الباريفتح:انظروغيرهمالأنبياءمعالتيامةيوموجلعزالربكلامباب،التوحيدكتابفيالبخارياخرجه(2)

213صالخوتبابالصالحينرلاض:انظر،صحيححسنحديثوقالالترمذياخرجه(3)
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نعمفيقولوكذاكذاأعملتفيقول(ولطفه)سترهعليهكنفهيضع

إنييقولثم(بذنوبه)أيفيُقرّرهنعمفيقولوكذاكذااْعملت:ويقول

صهَيفةيعطىثماليوملكأغفرهاوأناالدنيافيعليكسترت

(؟)"(بيمينه)أيحسناته

الحديث)فيعل!اللهرسولقال:والمنافقينالكفرةحساب-:ثانياً

كذبواالذينهؤلاءالأشهادرؤوسعلىفينادىالكفار"وأما:(السابق

ائظالمين"علىاللهلعنةألاربهمعلى

ألمفلأيفيقولالعبداللهفيلقى:قال..":طنئاللهرسولوقال

وتربعترأسوأذركوالابلالخيللكوأسخروأزوجكوأسودكأكرمك

فإنيفيقوللا:فيقولملاقيئأنكأفطنتفيقولقالبلىفيقول

يلقيثم(للأولقالكما)فيقولالثانييلقىثمنسيتنيكماأنساك

وصليتوبرسلكوبكتابكبكاَمنتربيافيقولذلكمثلفيقولالثالث

قف)أيإذاًههنا:فيقولاستطاعمابخيرويثنيوتصدقتوصمت

ويتفكرعليكشاهدنانبعثالآنلهيقالثم(يكذبكمنتسمعحتى

ولحمهلفخذهويقالفيهعلىفيختمعليّيشهدالذيذامننفسهفي

منليعذروذلكبعملهوعظامهولحمهفخذهفتنطقاْنطقيوعظمه

(2)"عليهاللهيسخطالذيالمنافقوذلكنفسه

وتعالى:تباردًاللهقولالكريمالقرآنمنومصداقه

كانواأرجلربماأيديروتشهدوتكلمناأفواهرنخترعلىأليوس

(3)(ي!كسبون

وتعالى:سبحانهوقوله

شهدجاءوهاماإذاحتىفهريوزعونالنارإلىاللهأعداءويوسيحشر،

لرلجلودهروقالوايحملونكانواعليرسحروأبصارهروجلودهربما

مر!أولطخلقكروهوشيءكلأنطقالذياللهأنطقناقالواش!دزعلينا

4957/رتمحديثالباريفتح:انظر،التوحيدكتابفيالبخارياخرجه(1)

9931/حديثمسلمصحيحمختعر:انظر،سلموأخرجه

(Y)1932/حديثسلمصحيحمختصر:انظر،مسلمأخرجه

65/آيةيسسورة(3)
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علي!كرسمحكرولايشهلأدنكنترتستترونوماترجعودن!واليه

تحملونممايحلركثيراًلااللهأنظننترجلودكرول!كنأبصاركرولا

(9)(اطاسرينأرداكرفأصبحترمنظننتربرب!كرالذيوذل!كرظنكر

يوماَدمبابن"يجاء:علل!اللهرسولقال:العصاةالاغنياءحساب-:ثالثاً

لهفيقولاللهيديبينفيوقفالصغير(الشاة)ولدٌجَذبكأنهالقيامة

جمعتهربيافيقولصنعتفماذاعليكوأنعمتوخولتكأعطيتك"

خيراًيقدملمعبدٌفإذابهاَتيكفارجعنيكانماأكثرفتركتهوثمرّته

النار")2(إلىبهفيمضى

القيامةيومالعبدعنهيحاسبماأولان:الصلاةتاركحساب-:رابعاً

فيجاءوخسرخابفقدوإلاوأنجحأفلحفقدصلحتفإنصلاته

عبديصلاةفيانظروا:وتعالىتباردُالله"يقولالقدسيالحديث

شيئاًمنهاإنتقصوإنتامةلهكتبتتامةكانتفإننقصهاأمأتمها

اتموا:قالتطوعلهكانفانتطوعمنلعبديهلانظرواقال:

lr)"ذلكمعلىالأعمالتؤخذتمتطوعهمنفريضتهلعبدي

علال!النبيعنعنهاللهرضيهريرةأبيعن:المرائينحساب-:خامساً

بهىي!افاستشهدرجلعليهائقيامةيوميقضىالناسأولإن"قال:

حتىفيكقاتلتقالفيهاعملتفماقالفعرفهانعمهفعرق

رِمأثمقيلفقدجبءيقاللأنقاتلتولكنككذبت:قالاستشهدت

.النارفيألقيحتىوجههعلىفسحببه

فماقالفعرفهانعمهفعرفهبهيل!افالقراَنوقرأالعلمتعلمورجل

كذبت:قالالقراَنفيكوقرأتوعلمتهالعلمتعلمتفقالفيهاعملت

قيلفقدقاريءهوليقالالقراَنوقرأتعالمليقالالعلمتعلمتولكنك

النار.فيألقيحتىوجههعلىفسحببهرِمأثم

فعرفهبهفوليكلهالمالأصنافمنوأعطاهعليهاللهوسعورجل

37305لوصْاللالجاكلالتاج:انظر،الترمذياخرجه(2)23-19/ايةفصلتسورة(9)

112/9الصفبرالجامع:انظر،حسنبسندطسوْالانيالطبرانياخرجه(3)
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نأتحبسبيلمنتركتما:قالفيهاعملتما:قالفعرفهانعمه

جوادهوليقالفعلتولكنككذبت:قاللكفيهاأنفقتإلافيهاينفق

النار("؟(فيألقيثموجههعلىفسحببهرِمأثمقيلفقد

عنزيادةيناسبهبهخاصاًسؤالاًإنسانلكلأنتقدمممافاتضح

وعلمهومالهعمرهعنوهيالجميععنهايسألالتيالعامةالاسئلة

(2)"تقدمكما

:الحسابيوممشاهدمن53

من)أولقال:علب!النبيعنعنهاللهرضيهريرةأبيعن:الناربعث-:أولاً

له(يقالمالتسمعرؤوسها)ترفعذريتهفتراعىآدمالقيامةيوميدعى

منجهنمبعثأخرج:فيقولوسعديكلبيكفيقولآدمأبوكمهذافيقال

اللهرسوليا:فقالواوتسعينتسعةمائةكلمنأخرج:فيقولذريتك

أمتيإن:قالمنايبقىفماذاوتسعونتسعةٌمائةكلمنمناأُخذإذا

الأسود")3(الثورفيالبيضاءكالشعرةالأممفي

ولاالظالممنحقهللمظلوموتعالىتباركاللهيأخذأنوهو:القصاص-:ثانياً

منها.الحقوقفتؤخذالحسناتإلاالآخرةفييكون

فانهمنهافليتحللهلأخيهمظلمةعندهكانت)من:عليطاللهرسولقال

يكنلمفإنحسناتهمنلأخيهيؤخذانقبلمندرهمولادينارثمّليس

(4)"عليهفطرحتأخيهسيئاتمنَذِخاحسناتله

عليهاللهصلىاللهرسولبينما":قالعنهاللهرضيمالكبنأنسوعن

على)جلساجثياأمتيمنرجلان..(لاقحتىالحديث)فذكرجالسوسلبِم

اْخيمنمظلمتيليخذربياأحدهمافقالالعزةربيديبينركبتيهما(

فليحملربياقال:شيءحسناتهمنيبقولمبأخيكتصنع"كيف:اللهفقال

ناقال:ثمبالبكاءوسلمعلمِهاللهصلىاللهرسولعيناوفاضتأوزاريمن

(5)"الحديثفذكرأوزارهممنعنهميُحملانالناسيحتاجعظيماليومذلك

373/5للاصولالجامعالتاج:انظر(2)؟.89/حديثسملمصحيحمختعر:انظر،امسلماخرجه(1)
؟.3/رتمحديثمسلمصحيحمختصرانظر:النار،بعثأخرجلآدموجلعزقولهفيباب،مسلماخرجه(3)

1811،حديثالبخاريصحيحمختعر:انظر،البخارياخرجه(4)

4/504والترهيبالترغبب:انظر،صحيحبسندالحاكماخرجه(5)
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قرأ:قالعنهاللهرضيهريرةابيعن:العبادعلىالارضشهادة-:ثالثاً

ماأتدرونقال:(أنجار!ا!تث)يومئذ:الآيةهذهع!سطاللهرسول

علىتشهدأنأخبارهافان:قال،أعلمورسولهاللهقالوا؟أخبارها

(؟)،،وكذاكذاعمل:تقولظهرهاعلىعملبماعبدكل

طارتإذسؤالهموانتهىالموقففيالناسيكونبينما:الصحفتطاير.4

يأخذهامنفالسعيدلصاحبهاصحيفةكلفجاعتالعرشتحتمنالصحف

.ظهرهءورامنأوبشمالهيأخذهاوالشقيبيمينه

إننكتابيهاُواقحهانرسفيقولبيمينهكتابهاُوقيمنفأما!:وتعالىتباركاللهقال

كلوادانيةقطوفهاعاليةجضةفىرإضيةعيشةف!وفيحسصابيةملاقأننظننت

ليتنييافيقولبشمالهكًتابهاوتيمنوأمااطالية،الأيا!أسلفترفيبماًهنيناًواشربوا

هلكماليهعنيىأغنىماالقاضيةكانتليتهاياحسابيهأدرماولركتابيهأوتلو

ذراعأسبحونزرععاسلسلةفيثرالجحيوصلو!ثرفخلو!خذو!سلطانيهعني

الحظير()2(باللهيؤمنلاكانإنه!رك!لساف

القيامةيوسلهونخرجعنقهفيطانر!ألزمنا!إنسانوكل!:شأنهوعلانجلوقمال

(3)(ًابيسحعليكاليوسبنفسككفىكتابكاترأمنشورأيلقا!كتابأ

باوبفولونفبهممامشففبنالمجرعبىفنرىالكنابِووضع!:وتعالىسبحانهوقال

عملواماووجدواأحصاهاالا7!ريبكوًلا!خيزيغا!رلاال!كتابهذامالويلتنا

(4)(1أحليظلرربكور*حاضراً

يومالناس"يعرضقال:طولالنبيعنعنهاللهرضيهريرةأبيوعن

الصحفتطيرذلكفعندومعاذيرفجدالعرضتانفأماعرضاتثلاثالقيامة

(5)(،بشمالهوآخذبيمينهذخَافالأيديفي

فمنالميزانفيالأعمالصحائفتوزنالمهيباليومذلكوفي:الميزان40

الخاسرينمنكانسيئاتهثقلتومنالفائزينمنكانحسناتهثقلت

شبناًنظلرنفسفلاالفيامةليوسالفسطالموازينونضع!:وتعالىتباركاللهقال

(6)(حاسبايىبناوكفىبهاأتيناخردلمنحبةمثقالىكان!!ان

4/494والترهيبالترغيب:انظر،صحيحهفىحبانابناخرجه(9)

49،آيةالكهفسورة(4)41-39الأيتانءالاسراسورة(3)33-91الحاتةسورة(2)

47/الآيةءالانبياسورة(6)05375للأصولالجامعالتاج:انظر!الترمذياخرجه(5)
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خفتمنواماراضيةعيشةفهوفيموازينهئقلتمنفأما!:شأنهوعلاجلوقال

(()(نارحاميةهيهماأدراكوماهاويةفأمهموازينه

طد!اللهرسوللهافقالفبكتالنارذكرتأنهاعنهااللهرضيعائشةعن

ياالقيامةيومأهليكمتذكرونفهلفبكيتالنارذكرت:فقالتيبكيك"ما:

حتىالميزانعند،أحداًأحذيذكرفلامواطنثلاثةفيأما:فقالاللهرسول

فيكتابهيقعأينيعلمحتىالصحفتطايروعنديثقلأمميزانهأيخفيعلم

ظهريبينوضعاذاالصراطوعندظهرهءورامنأمشمالهفيأميمينه

(2)(،زوجيحتىجهنم

المناديفيناديالموقفمنالناسيتحوكالحشربعد:الصراطعلىالمرور.

منإلايبقىولاجهنمفيفيش!اقطونيعبدونكانواماإلىقومكلليذهب

وهوجهنممقعلىفينصببالصراطيؤتىثموفاجربرمناللهيعبدكان

منفمنهمأعمالهمبحسبالجنةالىالناسعليهيمرجهنممقعلىجسر

ومنهمالخيلكأجاويدومنهمكالريحومنهمكالبرقومنهمالبصركلمحيمر

منومنهميخدشمنالناسفمنمأمورةخطاطيفوعليهحبواًيحبومن

وتعالى.تباركاللهبرحمةناجومنهمعملهيوبقه

الصراطجازمنوكل،وسلمعليهائلهصلىمحمدسيدنايجوزهمنوأول

ونعيمهابالجنةالجنةأهلفيسعدجهنمفيوقعيجزلمومنالجنةالىيتوجه

وجحيمها،النارفيالناراْهلويشقى

(1)

(2)

19-6/الآياتالقارعةسورة

376/5للأعولالجامعالتاج:انظر،عالحبسندداؤابواخرجه
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افامسالفصل

ونكليمصاالمحنة

إلىالجنةأهليتوجهوالحسابالحشروينتهيالعبادبينيقضىأنبعد.؟

تعالى:قالالنارإلىالناروأهلالجنة

يوهمسمحدودلأجلإلاترخر!ومايوسمشهود!رذلكإلناهممالهمجمحيوهمصذدك!

فيهااطرالنارففيشقواالذينفأماوسحيدفمنهرشقيبإذنهإلاسفنرَّلَك!تلاِتْاي

لمافحّالىربكإنربكشاءماإلاوالأرفاالسماوات!امتمافيهاخاللىينوشهيقزفير

شاءماإلاوالأرفىالسماواتدامتمافيهاخالدينالجنةففيسُحدواالذينوأمايريد

(؟مجذوز()غيرعطاةربك

(M)(جهنروردأإلىالمجرمايىونسوقأوفلىالرحمنإلىالمتقينيوسنحشر!

لهروقالأبواب!افتحتجاءوهاإذاحتىجهنرزمرأإلىكفرواالذينوسيتى!

رك!مويلقاءرب!كروينذروكرآياترك!يلعمن!كريتلونرسلألريات!كرخزنتها

جهنرأبوابادخلواقيلال!كانرينعلىالحذاهماكلمةحقتولكنبلىقالواهذا

حتىنرُمرأالجنةإلىربهرالقواالذينوسيتىالمت!كبرينمثوىفبئمىفيهاخاللين

وقالواخالدينفادخلهاسلاهمرعلي!كرطبترلرخزنتهاوقالأبرابهاوفشحتجاءوهاإنيا

(3)(أجرالعاملينفنعرنشاءحيثالجنةمننتبوأالأرفطوأررلثاوعل!صلقناالذيللهأطمل

لاالجمعيوسوتنذرحولهاومنالقركااُمرلتنذرعربيأترآنأإليكأوحيناوفىلك"

.السحير")4(فيونريقالجنةفينريقفيهريب

الجنة:لأصحابالملائكةاستقبال02

حتىأفواجاًأفواجاًطنىاللهرسولبقيادةالجنةإلىالجنةأصحابيتوجه

والتهئنة.بالترحيبالملائكةواستقبلتهمأبوابهافتحتاه!اجإذا

%لوابهاوفتحتاجاءوهاإكىحتىزُمرأالجنةإلىربراتقواالذينوسيق!:تعالىقال

(5)(خاللينفادخلوهاعليكرطبترسلاسلهرخزنتهاوقال

68-85/الآيتانمرلمسورة(2)؟.8-؟.3/الآياتهودسورة(؟)

(r)73/الآيةالزمرسورة(5)7/آيةالشورىسررة(£)74-71/الآياتالزمرسورة

-31-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


(1)(رااللصبرؤفنعرعقبىس!!رعلي!كربماا!ابكلعليرمنيلخلونوالملان!كة!

(2)(كنترلؤعدونالذيمايومكوهذاالملان!كة!وتتلقاهر

مالكبنأنسعن.طهم!محمدسيدناويدخلهاالجنةبابيقرعمنوأول

القيامةيومالجنةباب"آتي:عفيطاللهرسولقال:قالعنهاللهرضي

(3)"قبلكلأحدأفتحلاأمرتبكفيقولمحمدفأقولأنتمنالخازنفيقولفاستفتح

(1)

(3)

(4)

(6)

الجنة:أبواب

وبابالصياموبابالجهادوبابالصلاةبابمنهاأبوابثمانيةللجنة

أهلمنكانومنالصلاةبابمندعيالصلاةأهلمنكانفمن،الصدقة

منيدخلبالجنةاللهأكرمهمنفكل.وهكذاالصدقةبابمندعيالصدقة

بابمنأكثرمنالجنةأهلبعضيدخلوقد،بهااشتهرالتيالطاعةباب

جناتمآبطسنللمتتبنوإن!:تعالىقال.عنهاللهرضيالصديقبكركأبي

(4)(الأبوابلهرمفتحةعلب

أبوابها()5(وفتحتجاءوهاإذاحتىنرُمرأالجنةإلىرطواتقواالذينوسيق!

لاالريانيسمىبابفيهاأبوابثمانعةالجنة"في:علي!اللهرسولوقال

(6)"الصائمونإلايدخله

مننودياللهسبييلفيزوجينانفق"من:والسلامالصلاةعليهويقول

بابمندُعيالصلاةأهلمنكانفمنخيرهذاعبداللهياالجنةأبواب

أهلمنكانومنالجهادبابمندعيالجهادأهلمنكانومنالصلاة

بابمندعيالصدقةأهلمنكانومنالريّانبابمندعيالصيام

اللهرسولياوأميأنتبأبيعنهاللهرضيالصديقبكرأبوفقال،الصدقة

الأبوابتلكمنأحديدعىفهلضرورةمنالأبوابتلكمندعيمنعلىما

منهم"تكونأنوأرجونعم:قالكلها

لأنهاالمسلمينجميعبينمشتركأقدراًوالزكاةوالصيامالصلاةكانتولما

309،الآيةءالانبياسورة(2)23،24/الآيتانالرعدسورة

94/مترحديثسلمععيحمختصر:انظر،الجنةباب!طالنبياستفتاحباب،ا!يانكتابفيمسلمأخرجه

73/ةيَالاالزمرسورة(5)49،05/الآيتان()صسورة

77/2الصغيرالجامع:انظر،البخاريأخرجه
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(3

(4

الباريفتحصاحبحجربنأحمدالإمامومنهمالعلماءبعضفهمواجبات

اسمأومنهايُدعىالتيالأبوابعددحيثمنالجنةأهلبينالتفاضلبأن

تباركوالله.الواجباتعلىزيادةبهايتطوعالتيبالنوافليكونالباب

(1).العظيمالفضلذووهوأعلموتعالى

الجنة:فيالنعيمصفة.

وأيصفهأنالبشرمنأحديستطيعلاالجنةلأهلاللهأعدهالذيالنعيمإن

(2!إبعملونكانوابماجزءاًأعبنفؤلهرمناُخفيمانعلرنفمىفلا):تعالىقال،يقخيله

أعددت:وجلعزالله)،قالقال:علن!النبيعنعنهاللهرضيهريرةأبيعن

(3)"رشبقلبعلىخطرولاسمع!أُذنولارأتعينلاماالصالحينلعبادي

ربهموسى"سألقال:علت!النبيعنعنهاللهرضيشعبةبنالمغيرةوعن

الجنةالجنةأهلأدخلبعدمايجيءرجلهو:قالمنزلةالجنةأهلأدنىما

وأخذوامنازلهمالناسنزلوقدكيفربأي:فيقولالجنةأدخللهفيقال

فيقولالدنياملوكمنملكمُلكمثللكيكونأنأترضىله:فيقالاَخذتهم

رضيتالخامسةفيفقالومثلهومدكهومدكهومعكهذلكلكفيقولربرضيت

فيقول:عينكولذتنفسكاشتهتماولكأمثالهوعشرةلكهذافيقولرب

اولئك:قالمنزلةفأعلاهمرب:(السلامعليهموسى)أي:قالربرضيت

فلمعليهاوختمتبيديكرامتهمغرستوأصطفيت(اخترت)أيأردتالذين

اللهكتابفيومصداقهقال:بشرقلبعلىيخطرولمأذنتسمعولمترعين

(4)"أعينقرةمنلهمأخفيمانفستعلم"فلا:وجلعز

الجنة:أهلصفات.

صورةعلى،وجوههمالنوريملأجديدبخلقالجنةيدخلونالجنةاْهلإن

يلهمكماالتسبيحيلهمون،الجسمضخامةحيثمنالسلامعليهآدمأبيهم

فضلاتتخرجالأقذارعنمنزهون،بينهماختلافلا،النفسالدنياأهل

كريهة(رائحةغيرمنالفممنالمعدةتنفس)وهووجشاءًكالمسكعرقأأجسامهم

17/الآيةالسجدةسورة(')62/8الباريفتح:انظر(

5/204للأصولالجامعالتاج:انظر،والترمذيالشيخاناخرجه(

4/105والترهيبالترغيب:انظر،سلمأخرجه(
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أيديهروبأيمانرنورهربينيسحىوالمؤمناقاالمؤمنينترىيوس!:تعالىاللهقال

(؟الحظير()الفوزهولكنيفيهاخاللينالأنهارتحتهامنتجرلاجناتاليوسبشراكر

أيليهروبأيمانهر()2(بيننورهريسحىمعهآمنواواللىينالنبياللهيخقكالار!وي!

(3)(متقابلينسررعلىإخواناغلصدورهومنفيماونزعنا!

(4)س!هم!اللهووتحيتهوفيهاسبحانك!عواهرفيها!

يدخلونزمرةأول"إنقال:عيتالنبيعنعنهاللهرضيهريرةأبيوعن

فيّيّردكوكبأشدّعلىيلونهموالذينالبدرليلةالقمرصورةعلىالجنة

أمشاطهميتفلونولايمتخطونولايتغوطونولايبولونلاإضاءةالسماء

علىأخلاقهمالعينالحوروأزواجهمِالا3لوّةومجامرهمالمسكورشحهمالذهب

(5)"ءالسمافيذراعاَستونادمأبيهمصورةعلىواحدرجلخُلُق

منها.يتطيبونالتيمباخرهمأي:مجامرهمومعنى

أجسامهم،لتطييبيستعملونهالذيالطيب:ةول"الاو

تباغضولاتحاسدفلاواحدرجلكأنهمأيواحد"رجلخلقعلى"قولهوأما

الجنةأهلإن":يقولعلل!اللهرسولسمعت:قالعنهاللهرضيجابرعن

قالوا:يمتخطونولايتغوطونولايبولونولايتفلونولاويشربونفيهايأكلون

التسبىيلهمونالمسككرشحورشحجشاء:قال؟الطعامبالفما

(6)(،النفستلهمونكماوالتحميد

ولاينعمالجنةيدخل"منقال:طد!النبيعنعنهاللهرضيهريرةأبيوعن

7)"شبابهيفنىولاثيابةتبلىلايبأس

الجنة:فيالدرجات06

الصالحةأعمالهمبحسبالجنةفيوالمنازلالدرجاتفيالجنةأهليتفاوت

8،الآيةالتحىلمسورة(2)؟2،الآيةالحديدسورة(؟)

01،الآيةيونسسورة(4)47،الآيةالحجرسورة(3)

؟957،حديثمسلمصحيحمختصر:انظر،مسلمأخرجه(5)

؟962لىحديثسلمصحيحمختصر:انظر!مسلمأخرجه(6)

؟96ء،حديثمسلمصحيحمختصر:انظر،مسلمأخرجه(7)
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(r

(6

(7

سيدناهوومنزلةدرجةالجنةأهلوأعلى،منهملكلوجلعزاللهرِّدقيوما

الجنة(درجات)أعلىالوسيلةصاحبمحمدمحبف

(1)(ًالزنالفردوكىلهرجناتكانتالصاطاتوعملواآمنواالذبنإن!:تعالىاللهقال

(2)(الحلىاللىرجاتلهرفأولنكالصاطاتعملقلمؤمناًيأءومن!

سمعتمإذا1):يقولعلن!النبىِسمعأنهعنهاللهرضيالعاصبنعمرووعن

واحدةصلاةعليئصلىمنفإنهعليصلواثميقولمامتلفقولواالمقذن

إلاتنبغيلاالجنةفيمنزلةفإنهاالوسيلةليسلواثمعشراًعليهاللهصلى

(3)(1شفاعتيعليهحلتالوسيلةليسالىفمنهوأناأكونأنوأرجواللهعبادمنلعبد

فيللمجاهديناللهأعدهادرجةمائةالجنةفيإن":طل!اللهرسولوقال

فاسألوهاللهساعيتمفإذاوالأرضالسماءبينكماالدرجتينبينمااللهسبيل

(4)"الجنةوأعلىالجنةأوسطفإنهالفرلموس

كماورتلوارتقِاقرأالقرآنلصاحب"لِقال:والسلامالصلاةعليهوقال

(5)"تقرؤهاكنتآيةاَخرعندمنزلتكفإنالدنيافيترتلكنت

الجنةأهل"إنقال:طنىاللهرسولأنعنهاللهرضيسعيداْبيوعن

منالأفقفيالغابرالكوكبتتراؤنكمافوقهممنالغرفأهلليترا!ن

لاالأنبياءمنازلتلكاللهرسولياقالوابينهممالتفاضلالمغربأوالمشرق

(6)"المرسلينوصدقواباللهاَمنوارجاذبيدهنفسيوالذيبلىقال:غيرهميبلغها

الجنة:فيالقصور.

المجوفاللؤلؤمنوخيممبنيةوغرفطيبةمساكنالجنةفيالجنةلأهل

تجريمبنيةغرففوفهامنربرلرغرفاتقواالذينل!كن،:قعالىاللهقال

7)الميحاد(اللهيخلفلااللهالأنهاروعدتحتهامن

ومساكنفيهاالأطارخاللىينتحتهامنتجرىجناقاوالمؤمناتالمؤمنيناللهوعد،

(8)(علىنجناتافيطيبة

75/ةيَالاطهسورة(2)071/الآيةالكهفسوؤ(

/VVالصغيرالجامعانظر:!النرمذيأخرجه(4)198/حديثمسلمصحيحمختمرانظر:!س!لمأخرجه( r

42؟صالقرآنءةترافضلبابالصالحينرياض:انظر،صحيححسنوتالالترمذياخرجه(

196؟/حديثس!لمصحيحمختصر:انطر،سملمأخرجه(

27الآيةالتودةسورة(8)02/ةيَالاالزمر(سورة
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الأدفارتحتهامنتجرىغرفاًالجنةلنبوننهرمنالصاطاتوعملواآمنواوالذين!

(1)(الحاملينأجرنحرفيهاخاللين

:قالالخلقخلق"مم:اللهرسولياقلتقال:عنهاللهرضيهريرةأبيوعن

وملاطهاذهبمنولبنةفضةمنلبنة:قال؟بناؤهاماالجنةقلناالماءمن

(2)"الزعفرانوتربتهاوالياقوتاللؤلؤوحصباؤهاالأذفرالمسك

البناءءاجزابينيوضعما:والملاط،بهايبنىالتيالقطعةهي:واللبنة

الرائحة،شديد:لأذفروا،كالطين

فيللمؤمن"إنقال:عل!انلهرسولأنعنهاللهرضيقيسبنعبداللهوعن

يطوفأهلونفيهاميلاًستونطولهامجوفةواحدةلؤلؤةمنلخيمةالجنة

(3)"ًاضعببعضهميرىفلاالمؤمنعليهم

وشرابهم:الجنةأهلطعام.8

،والشرابالطعامأصنافمنأنفسهمتشتهيهماالجنةفيالجنةلأهل

الجنة،أهلخدمبواسطةوالفضةالذهبمنباَنيةإليهميقدم،دائموبشكل

جهد.أوعناءتناولهفي-يلحقهمأنغيرومن

الأنفستشتهيهماوفيهاواكواهماذهبمنعليهربصحافيطاف!:تعالىاللهقال

لكركنترتحملونبماأورثتموهاالتيالجنةوتلكخاللىونوأنترفيهاالأعينوتلذ

لم((اتاكلونا!نمكثير!ك!عةثفيها

يتمنونأي(5)(يلعونولهربافاكهةل!رفي!ا!

(6)(فاكهةب!كلفيهايلعون!

(7)(الثمراتكلمنولهوفيها!

(A)(نريلوللينافيهايشاءونلهرما!

غثيرولافيهالغولاكأسأفيهايتنازعونيشتهونوطرمماوأملىدناهربفاكهة!

(9)(لركأدفرلؤلؤمكنونعليهرغلمانويطوت

20504للاعوالجاكلالتاج:ائظر،الترمذياخرجه(2)58/الآيةالعنكبوتسورة(1)

9966/حديثمسلمصحيحمختعر:انظر،مسلمأخرجه(3)

(o/الآياتالزخرفسررة(4) Vi"-V1)55/ةيَالاالدخانسورة(6)57/الآيةيسسورة

24-22/الآياتالطورسورة(9)35/الآية()قسورة(8)51/الآيةمحمدسورة(7)
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(؟)(نروجالقفاكهةكلمنفيهما..جنتالقمقا!رربهخافولمن!

(2)(!افنمنلهاملرزقناهذاإلن...وشرابكثير!بفاك!ةفيهايدعونفيهامت!كغين!

عنهاعونيصلىلامحينمنوكأكىوأباريقباكوابمخلدونانعليهروللىيطوف!

(3)(يشتهونوطرطيرممايتخيرونمماوفاكهةنوفِزنيولا

مقطوعةلاكثيرةوفاكهةمسكوبوماءمملىو!وظلمنضو!وطلحسدرمخضودفي!

(E)(ممنوعةولا

(5)(دانيةقطولفا!

يفجرونهااللهعباكىبهايشربعيناًكانرراًنراجهاكانكأكىمنالابراريشربونإن!

لقجيرأ()6(

عليرظلالهاودانيةزمهريرأولاشمسأفيهايرونلاالارانكعلىفيهامتكنين!

منقواريراقواريراكانتواكلابفضةمنعليهرباَنيةويطافتذليلأقطوفهاوذللت

سلسبيلاًتسمىا!يفعينأزنجبيلأنراجهاكالتكأساًفيهاوشمقونتقديراًقلىروهافضة

ثررأيت!راكتامنثورألؤلؤأرأيتهرحسبتهرإزامخللونانعليروللىويطوف

(7)(ًاريبكوملكاًنحيماًرأيت

منونراجهالهتنافسونفليتنافم!ذلكوفيمسكمختومرختامهرحيقمنيسقون!

(8)(المقربرنبهايشرهماتسنيرعينأ

وعيونها:الجنةأنهار.9

والغذاءالماءأنهارالجنةأهلبهوتعالىتباركاللهأكرمالذيالنعيممن

العيونفمنهاللماءإخراجهاطريقةفيتتنوعالماءمنأخرىوعيونالمميز

النوافير.يشبهماومنهاالجارية

وأنهارآسنِغيرماءأطارمنفيهاالمتقونوعدالتنالجنةمثل!:تعالىاللهقال

(9)(مصفىعسلوأطارمنللشاربينلذ!ضروأطارمنلريتغيرطحمهلبنمن

51،45/الآبتانإص(سورة(2)46،52/الآيتانآلرحمنسور(1)

33-28/الآياتالواقعةسورة(4)2؟-17/الآياتالواتعةسورة(3)

5 I)6"5/الآيتانالانسانسورة(6)23/الآيةالحاتةسورة

15/الآيةمحصدسورة(9)2-25/لآياتالمطففينسورة(8)02-13،الآياتالانسانسوؤ(71
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(v

91

(1)(نضاختالنعينانفيهما..ت!كذبانربكماآلاءفبأيماجنتاندوطماومن،

ربرجناتجزانرهرعنلىالبريةهرخيرأولئكالصاطاتوعملواآمنواالذينإن!

(2)(أ%للا!يفخاللينالأنهارِتحتهامنتجركاعلن

ونَهر()3(جناتافيالمتقينإن!

وأحوالهم:الجنةأهلمجالس.

وسنةاللهكتابفيوردتكماومجالسهمالجنةأهلأحوالإجماليمكن

يلي:بماوسلمعليهاللهصلىرسوله

الخوفوعدمبالأمنالشعور(أولاً

(4)(اَمنينبسلاساُدخلوها!:تعالىاللهقال

والإبتئاسوالهرموالمرضالموتوعدمالجنةفيالخلود(ثانياً

ووفاهرعذابالأولىالمولكاإلاالموتا!بفبذوفونلا!:تعالىاللهقال

الجحير()5(

(6)(اطلوديومربسلاسذلكاُدخلوها)

(7)(بمخرجينهرمنهاومانصبيمسرفيهالا!

إلىالجنةأهلصارإذا"قال:عله!النبيعنعنهمااللهرضيعمرابنوعن

يذبحثموالنارالجنةبينيجعلحتىبالموتجيءالنارإلىالناروأهلالجنة

الجنةأهلفيزدادموتلاالنارأهلياموتلاالجنةاْهليامناديناديثم

(8)"حزنهمإلىحزناًالنارأهلويزدادفرحهمإلىفرحاً

أهلفيمنادينادي"قال:عل!النبيعنعنهاللهرضيهريرةأبيوعن

أبداًتموتوافلاتحيواأنلكموإناْبداًتسقموافلاتصحواأنلكمإنالجنة

فذلكأبداًتبتئسوافلاتنعمواأنلكموإنأبداًتهرموافلاتشبواأنلكمنا!هل

(9)"تعملونكنتمبماأورثتموهاالجنةتلكمأن"ونودواوجلعزاللهقول

8-7/الآيتانالبينةسورة(2)63،66-47،05،62-46/الآياتالرحمنسوؤ
46/آيةالحجرسورة(4)54/الآيةالقمرسورة

34/آية()قسورة(6)56/آيةالدخانسوز

1974،حديثمسلمعحيحمختصر:انظر،مسلمأخرجه(8)48/آيةالحجرسوؤ

422/5للأعولالجاكلالتاج:انظر،مسلمأخرجه
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زمهريرولاشمسلاحيثالحريرفرشعلىالمجالسفيالتقابل(ثالثاً

وتعالى:تباركاللهقال

(9)(منكنودنالارانكعلىظلالهروأزواجرفيفاكهونشغلالبوسفيالجنةأصحابإن)

(2ً)(متقابلينسررعلىإخوانأغلصدورهرمنفيماوترعنا!

(3)(إستبرقمنبطاننهانرشعلىمتكنين!

زمهريراً()4(ولاشمسأفيهايرونلاالأرانكعلىفيهامتكنين!

(5)(مبثوثةوزراكامصفوفةونمارقموضوعةواكوابسررمرفوعةفيها"

ونحوهواللغو،الغلمنائصفويعكرعماوخلوهالعيشصفاء(رابعاً

سلأماأ)6(سلامأقب!إلاتأثبمأولالخواًفيهايسمعولتلا!:وتعالىتباركاللهقال

(7)!باذكولالخواًفيهايسمحونلاا

18)(لاغيةفيهاتسمعلاعاليةجنةفيراضيةلسحيهاناعمةيومئذوجو"

النعيمودواموالجمالالحسنتجدد(خامساً

فينحرفبنظرودنالأرانكنعبرعلىلفيالأبرارن!!:وتعالىتباركاللهقال

النعير()9(وجوههرنضؤ

لسوقاًالجنةفي"إنقال:عله!اللهرسولأنعنهاللهرضيأنسوعن

فيزدادونوثيابهموجوههمفيفتحثواالشمالريحفتهبجمعةكليأدلونها

لهمفيقولوجمالاًحسناًازدادواوقدأهليهمإلىفيرجعونوجمالاًحسناً

ازددتملقدواللهوأنتمفيقولونوجمالاًحسناًبعدناازددتملقدوالله:أهلوهم

110)وجمالاً"حسناًبعدنا

واللؤلؤوالفضةوالذهببالحريرالتزين(سادساً

وتعالى:تباركاللهقال

(99)حرير4ولباسرفيهاولؤلؤأذهبأساورمنمنفيهايحلون،

(9V4(فضةأساورمناوُّلحروامشبرقخضرسنلىسعاليهرثياب،

)73/ةيَالاالحجرسورة(2)55،56،الآكتان)يس(سو:(1) L)54/الآيةالرحمنسورة

25،26/الآشانالواقعةسوؤ(1)1%-13الآياتالغاثيةسورة(5)13/الآيةالانسانسو:(4)

24-22الآياتالمطففينسورة(9)11-8،الآياتالغاشيةسورة(A)"0،الآيةالنبأسوز(7)

23/آيةالحجسورة(11)1967/حديثمسلمعحيحمختصر:انظر،مسلمأخرجه(01)

2؟/آيةالانسانسور(12)
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الجنة:أهلأزواج.

العينالحورمنبأزواجالرجالمنالجنةأهلوتعالىتباركاللهيكرم

الحوربمستوىسيكناللواتيالدنيافيالصالحاتنسائهمإلىبالاضافة

أجملاوالجمالحيثمنالعين

وتعالى:تباركاللهقال

(1)،منكنونالأرانكعلىظلالهروأزواجرفيفاكهونشغكفيئاليوسالجنةأصحابإن)

(2)(وأزواجكرتحبرونأنشرالجنةاكيخولوا!

يلي:ماالعينالحوربهاتتصفالتيالصفاتوأبرز

،قُلُخلاوالخلْقوحسنوالصفاءالبياضفيغايةفهنوالجمالالحسنشدة-أ

وتعالى:تباركاللهقال

(3)(والمرجانالياترتكأنهن!

(4)(حسانخيراتن!يف!

(5)(الم!كنوناللؤلؤكأمثالعينوحور!

(14(م!كنونبَيضكأنننعينالطرفوعندهرقا!رات!

واحدةسنفيالجنةءنسافجميع:العمرفيالتساوي-ب

وتعالى:تباركاللهقال

(V)أتراباً(لركواعب!

السنفيالمساويوهوتربجمعابفالاتلي

جنأوإنسمنتزوجنأنلهنيسبقولمأبَكارالجنةنساءجميع%ن-ج

،ولادةغيرمنخلقنوقد

وتعالى:تباركاللهقال

(Mأبكارا(فجعلناهنرإنشاأنشأناهنإنا!

(9)(جانقبل!ررلاس!نأيطمث!نلر!

(4

(6

(8

56055/الآيتان(!يأصورة

07/الآيةالرعصنسررة

48،49/الآيتانالصافاتسورة

35360/الآيتانالواقعةسررفى

58/الآيةالرحمنسورة(3)07/الآيةالزخرفسورة(2)

22،23/الآيتانالواقعةسورة(5)

33/الايةالنبأة,سر(7)

56/الآيةالرحمنسورة(9)
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(3

(6

أزواجهن:إلىمتحببات-د

وتعالى:تباركاللهقال

زوجهاإلىالمتحببةوهيعروبجمعالعربعُرباًانرابأ()؟(!

أزواجهنعلىأعينهنقصرنأي(2)(الطرففاصرات!فبنن

وشرفهنلكرامتهنيخرجنولاالمجوفاللؤلؤخيامفييقمنعفائفهـ-

تعالى:اللهقال

(3)(!ايطافيحورمقصوراتا!

مستقذروكلوالمخاطوالغائطوالبولوالنفاسالحيضمنمطهراتو

وتعالى:تباركاللهقال

(4)(!رهطمأزواجولرفيها!

الجنة:لأهلوتعالىتباركاللهنعممنالمزيد.

الجنةأهلبهاوتعالىتباركاللهيكرمالتيالنعيمألوانسائرإلىبالإضافة

لهموملاطفتهسبحانهاليهبالنظربتشريفهميتوجسبحانهإنعامهفإن

عليهمآرضوانهوإحلال

(5)(!رظانربهاإلىناضؤبومنذوجؤ!:وتعالىتباركاللهقال

فنظرعل!النبيعندجلوساً"كناقال:عنهاللهرضيعبداللهبنجريرعن

هذاترونكمافترونهربكمعلىستعرضونإنكم":فقالالبدرليلةالقمرإلى

طلوعقبلصلاةعلىتغلبوااْلاإستطعتمفإنرؤيتهفيتضافونلاالقمر

طلوعقبلربكبحمد"وسبح:قرأثمفافعلواغروبهاقبلوصلاةالشمس

(6)"الغروبوقبلالشمس

ازدحامغيرمنجميعكمم!نه:يْا!ؤيتهفيتضامّونلاومعنى

6/الآيةالرحمنسورة(2)37/الآيةالواتعةسورة

57/الآيةءالنساسورة(4)72/الآيةالرحمنسورة

22،23،الاَيتانالقيامةسورة

86/حديثمسلمصحيحمختصر:ائظر،مسلمأخرجه ، WrY
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(9

(2

أحسنواللذبن":ةيَالاهذهتلاعيهم!النبيانعنهاللهرضيصهيبوعن

وتعالى:تباركاللهيقولالجنةالجنةأهلدخلإذا:قالثمبهونرباد!اطسنى

وتنجناالجنةتدخلناألموجوهناتبيّضألم:فيقولونأزيدكمشيئأ"تريد!ون

إلىالنظرمناليهمأحبشيئاًأعطوافماالحجابفيكشفقال:النارمن

(؟)(وجلعزربهم

لأهليقولتعالىاللهنإ":لاقط!حمالنبيأنعنهاللهرضيسعيدأبيوعن

هل:فيقوليديكفيوالخيروسعديكربنالبيكفيقولونالجنةأهليا:الجنة

منأحداًتعطِلمماأعطيتناوقدربيانرضىلالناوما:فيقولونرضيتم

أفضلشيءوأيربيا:فيقولونذلكمنأفضلأعطدِكمألا:فيقولخلقك

(2)(أبداًبعدهعليكمأسخطفلارضوانيعليكمأحل:فيقولذلكمن

423/5الجامعالتاج:انظر،والترمذيمسلماخرجه

2127رقمحديثالبخاريعحيحمختصر:انظر،الرتاقفيالبخارىأخرجه

؟096/حديثس!لمعحيحمختعر:انظر!الجنةصفةفيمسلمأخرجه
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؟)

(r

(L

السادسالفصل

ا!بعراولنا،ا

النارمنالتحذيرفيجاءما.

وتعالى:تباركاللهقال

واطجار!()9(الناكطوقودهاأنفسروأهلي!كرنارأقوااَمنواالذينأيهايا!

ولوالناراتقوا:علب!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيحاتمبنعديوعن

(2)"طيبةفبكلمةيجدلمفمنتمرةبشق

عشيرتك:"وأنذرةيَالاهذهنزلتلما:قالعنهاللهرضيهريرةأبيوعن
كعببنييا:فقالوخصَّفعمّفاجتمعواقريشاًطد!اللهرسولدعا"الأقربين

منأنفسكمأنقذواكعببنمرةبنييا،النارمنأنفسكمأنقن!والؤيابن

أنقن!واالمطلبعبدبنيياالنارمنأنفسكمأنقذواهاشمبنيياالنار

اللهمنلكمأملكلافإنيالنارمننفسكأنقذيفاطمةياالنارمنأنفسكم

3)شيئاً"

النارإلىالتوجه02

المفتوحةأبوابهاإلىيصلواحتىفوجبعدفوجاًالنارإلىالناراْهليتوجه

نأبعدصاغرينجهنمفييلقونثموالتبكيتبالتقريعا*لملائكةتقابلهمحيث

.الندمينفعلاعندهاولكنعليهويندموابكفرهميقروا

وتعالى:تباركاللهقال

لهرخزنتهاوقالأبوابهافتحتجانرهاإذاحتىًارَمُرنرنهجإلىكفروانيَذلاوسيتى!

يوم!كرهذالقاءرب!كر،بنذرونكرآياتارك!يلعمن!كريتلونألريأتكررسل

جهنرخالدينأبوابادخلواقيلالكانرينعلىالحذالمجاكلمةحقتنك!لوبلىقالوا

الهت!كبرين()41مثوىفبنمىفيها

535،حديثس!لمعحيحمختصر:انظر،سلمأخرجه(2)6/الآيةالتحريمسورة

98/حديثمسلمصحبحمختصر:انظر،سلمأخرجه

71-07،الآيتانالزمرسور"
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وهيشهيقألهاسمحوافيطاالقواإذاالمصيرجهنروشْع!بربهرعذابكفِرواوللذين)

قلبلىقالوانذيررك!تأيألرسألهرخزنتهافو!فيياألقيكلماالغبظمنتميزْتكا!لقور

لوكناوقالواكبيرضلالفيإلاأنترإدنشيءمناللهىلَّزنماوقلنافكذبنانذيرجاءنا

السعير()9(لأصحاببذنبهرفسحقاالسعيرفاعترنراأصحابفيكناماأونعقلنسمح

(8

النارأوصاف

بعض،منعذاباًأشدبعضهاطبقاتسبعالنارإن(أولاً

وتعالى:تباركاللهقال

منهرجز*مقسوم!)2(بابل!كلأبرابسبحةلهاأجمحينجهنرلموعلهروإن!

لهرنصيرأ()31تجلولنالنارمنالأسفلاللرَّكفيالمنافقينإن!

النارمعروهوالأسفلالمكان:الأسفلبالدرْكوالمراد

عاماًسبعينمسيرةعمقها(ثانياً

وجبةسمعإذطيشالنبيمعكناقال:عنهاللهرضيهريرةأبيعن

النارفيبهرميحجرهذا:قالأعلمورسولهاللهقلناهذاما:"تدرونفقال

قعرها")،(إلىانتهىحتىالنارفييهويفهوخريفاًسبعينمنذ

حرّها:شدة(ثالثا

وتتلهبتتلظىإنهاأي(5)(ىظلإنطاكلا!:تعالىقال

6)الموقد"(اللهنا!!ر

(71(حامية1نااله!

!81(!1الحبا"ألناساه!ِكث5ِلاِ

وسلم:عليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضيهريرةأبيوعق

:قالواجهنمحرّمنجزءاًسبعينمنخزخآدمابنيوقدالتيههيما؟)ناركم

وستينبتسعةٍعليهافضلتفانها:قالاللهرسوليالكافيةكانتإنوالله

!9)،(حرهامثلكلهاجزءاً

514/الآيةءالنساسورة(43،4431/الآيتانسررهـالحجر(1112-6/الآياتسورهـالملك

1977/سيدحملمصحيحرص!خم؟انظر،ملماًخرجه

)6/الآيةالمعارتسررهـا 1 o)19/الآيةالقارعةسورد(671/الآيةالهمزوسررد

1976/حديثمسلمصجحمختصر:انظر.مسلمأخرجه(9)6/ا!لآيةالتح!لىسورد
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فيتوضعلرجلالقيامةيومعذاباًالنارأهلأهونإن":عل!اللهرسولوقال

(؟)"دماغهمنهمايغليجمرتانقدميهأخمص

هلاَدمابنيا:لهيقالثمصبغةالنارفيفيصبغالدنياأهلبأنعم"يؤتى

(2)1(برياواللهلا:فيقولقطنعيمبكمرّهلقطخيراًرأيت

النارخازنمالكأميرهمالأشداءالملائكةمنخزنةعليهارابعاً(

13)(!ادشغلاظملانكةعلبها!:قعالىقال

(4)(رشععليهاتسعة!

القصوربحجمالمتطايروشررهاالمستمرتوقدهاخامساً(

(5)(الخبظنمزَبمنن!كاد!:تعالىقال

(6)(رفصجمالةبشرركالقصركأنهترميإنها!

(Vزدناهرسعيرا()خبتامَثك!

المسلمينمنالكبائرأهلعذابمنصور.4

:أخرىأحياناًيصليولاأحياناًيصليمنأوالصلاةتاركعذاب(أولاً

وتعالى:تباردُاللهقال

(A)غيا(يلقونفسوفالشهواتوالتحواالصلا!أضاعوابحلهرخَنفررمنفخلفرر!

.هِّرحمنباللهلتستعيذجهنمأوديةوإنجهنمفيوادِ:والغي

ماالمجرمينعنيتساءلودتجناتفياليمينأصحاباإلارهينةكسبتبَماس!فنكل!

9(المصلينمنلرنكسقرقالواسلك!كرفي m)

(10)(صلاتهرمصاهونهرعنالذينللمصلينفويل،

اللهإلاشدتهيعلملاجهنمفيعذاب:والويل

:الزكاةمانععذابثانياً(

سببلفيبنففوطاولاوالفضةالذهببكنزونوالذبن!:وتعالىتباركاللهقال

\؟28/حديثسلمصعيحمختمرانطر:،سلمواغرجه0212/طيثالبغاريععيعمختمرانالر:،الرتاقكتابنيالبغارياخمرجه(1)

1986،حديثس!لمصحيحمختصر:انظر،مسلماخرجه(2)

8/ةيَالاالملكسورة(5)03/الآيةالمدثرسورة(4)6/الآيةالتحرلمسورة(3)

(V'/الآيتانالمرسلاتسورة(6) rr, It)95/الآيةمر3سورة(8)97/الآيةءالاسراسورة

10/الآياتالمدثرسورة(9) ( LY- rA)4،5/الآيتانالماعونسورة
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جباهربهاجهنرفتكوىنارفيعليهايُحمىأليريوهمصفبشرهربحذابالله

(1)(نوزنك!ترتنكمالأنفس!كرفذوقواكنززماوجنوبروظهورهرهذا

إلاحقهامنهايؤديلافضةولاذهبصاحبمنما":!طاللهرسولوقال

فيكوىجهنمنارفيفأحمينارمنصفائحلهصفحتالقيامةيومكانإذا

(2)(،وظهرهوجبينهجنبهبها

المسلمين:منوالظلمةالنساءمنالمتبرجاتعذابثالثاً(

سياطمعهمقومأرهمالمالنارأهلمنصنفان":عل!اللهرسولقال

مائلاتمميلاتعارياتكاسياتءونسا،الناسبهايضربونالبقرئذناب

ريحهاوإنريحهايجدنولاالجنةيدخلنلاالمائلةالبختكأسنمةرؤوسهن

(3)"وكذاكذامسيرةمنلتوجد

ظلماً:اليتامىاْموالياكلونمنعذابرابعاً(

وتعالى:تباركاللهقال

وسيصلونبطونرنارأفيياكلونإنماظلماًاليتامىأموالياكلونالذينن)ا

سعيرأ()4(

نفسه:يقتلومنبالباطلالناسأمواليأكلونمنعذابخامساً(

وتعالى:تباركاللهقال

عنتجازت!كونأنإلاأموالكربينكربالباطللحكلوالاآمنواالذينأيهايا،

عدواناًذلكيفحلومنب!كررحيمأكاناللهإنأننسكرتقتلوامن!كرولاترافىٍ

يسيرأ()5(اللهعلىذلكوكالنناراًنعمليهفسوفوظلماً

متعمداً:حقبغيرمؤمناًيقتلمنعذابسادساً(

وتعالى:تباركاللهقال

لهوأعدولحنهعليهاللهوغضبفيهاجهنرخالداًفجزانرمتحملىأمؤمناًيقتلومن،

(6)(ًاميظععذابأ

50V/حديثسهملمعحيحمختعر:انظر،مسلماخرجه(2)35!34/الآيتانالتوبةسورة(1)

9984،حديثمسلمصحيحمختصرانظر:مسلماخرجه(3)

9/آيةءالنساسورة(6)03-29/الآيتانءالنساسورة(5)01/آيةءالنساسورة(4) r
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الربا:أكلةعذابسابعاً(

وتعالى:تباركاللهقال

راتقواتفلحونرك!لحلاللهوالقوامضاعفةأضعافأالرباتاكلوالااَمنواالذينأيهايا!

(1)(لل!كانريناُعلتالتيالنار

ذلكالمسمنالشيطانيتخبطهالذييقوسكماإلايقومونلاالرباياكلونألذين!

ربهمنموعظةجاء"فمنالرباوحرتهرالبيعاللهوأحلالربامثلالبيعإنمابأنرقالوا

(2)(خالدودتالنارهرفيهاأصحابفاولئكعادومناللهإلىوأمر!سلفمافلهفانتهى

I%

(4

(v

الكفارمنالنارأهلأحوال

:الوجوهتسويد(أولاً

وتعالى:تباركاللهقال

إيمان!كراكفرزبحلىوجوهراسو!تالذينفأماوجووتسودُوجويو!صتبيض!

(3)(نورفك!ترتنكبماالحذابفذوقوا

المستمر:التعذيب(ثانياً

وتعالى:تباركاللهقال

جلودهربذَلناهرجلوداًنضجتكلمانصليرنارأسوفبآياتناكفرواالذينإدن!

(L)(العذابليذوقواغيرها

(7)((6)نوسلبُموهرفيه(هيفتَّرعنهرلاجهنرخالدونعذابفيالمجرمينإن!

(A)(أأبلىفيهاخاللىينلرسحيرأوأعدالكانرينلحناللهإن!

عذابهاعنهرمنيخففولاعليرفيموتوايقضىلالرنارجهنركنرواوالذين!

(9)(روفككلنجزىفىلك

أجزائها:منجزءكلالعذابليشملالأجسامتضخيم(ثالثاً

للراكبأيامثلاثةمسيرةالنارفيالكافرمثكبيبينام":!لعاللهرسولقال

(10)،(المسرع

106/الآيةعمراناكلسورة(3)275/آيةالبقرةسورة(1)11"؟،130/الاَيتانعمراناسورة

اليأسشدةمنحفشون(6)عنهميخففلا(5)56،الآيةءالنساسورة

36/الآيةفاطرسورة(9)64،65/الاَيتانالأحزابسررة(8)74،75/الآبتانالزخرتسورة

2128/البخاريصحيحمختصر:انظر،الرقاقكتابفيالبخارياخرجه(
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(2

(3

(6

(8

(2

(4

(6

(؟)"دحأمثلالكافرنابأوالكافر:"ضرسأيضاًوالسلامالصلاةعليهوقال

صورهم:تشويه(رابعاً

وهمالناروجوههم:"تلفحقالعل!النبيعنعنهاللهرضيسعيدأبيعن

رأسهوسطتبلغحتىالعلياشفتهفتقلصالنارتشويه:قال"كالحونفيها

(2)،1سرتهتضربحتىالسفلىشفتهوتسترخي

:النارأهلطعام(خامساً

وتعالى:تباركاللهقال

جح(منيغنيولايُ!مِنلا(3)ضريحمنالإر!احطرلليس!

كخليالبطونفييغلي(5)كالمولالأثير)4(طحاسالزقوسشجزإن)

(7)((6اطميز

فيتخرجشجزإنهاللظالمينفتنةجحلناهاإنا.الزقوسأهمرشجزنزلأخيرأذلك!

منهافمالنونمنهافإنهرلاكلونالشياطينرنروكىكأنهطلحها)9((8الجحيرإِأصل

(11)((10)ريهحمنلشوبألهرعليهاثرإنالبطون

(93)(اميلأوعذاباً(12)غصةذاوطعاماًوجحيهأأنكالاًلديناإلن!

(95)((9،)غسلينمنإلاطحامرحميرولاهنااليوسهالهفليس!

دارفيقطرتالزقوممنقطرةأن:"لوأيضاًوالسلامالصلاةعليهوقال

(؟6)"طعامهيكونبمنفكيفمعايشهمالدنياأهلعلىلأفسدتالدنيا

1982،حديثمسلمصحيحمختصر:انظر،سلماخرجه

LYA/هللاصولالجامعالتاج:انظرصحيحبسندالترمذيأخرجه

6،7/الآيتانالغاضيةسورة.منقكالشوكالنارفىسُيء:الضريع

المذابالمعدنأوالزيت:المهل(5)رلهعلىالمتعالي:الأثيم

46-43/الآياتالدخانسورة(7)الحرارةالشديدءالما:الحميم

ثمرها:طلعها(9)جهنمقعر:الجحيماعل

67-62/تايَالاالصافاتسورة(\؟)الحرارةالشديدءالمامنخليطأ:حميممنلشولا(

12،13/الآيتانالمزملسورة(13)ينساغفلاالحلئفيينشب:غصةذاطعاما(

الحاتةسورةمن35،36/الآية(51)أبلانممنيسيلالذيالنارأهلعديد(

Cwt،هللأعولالجاكلالتاج:انظرصحيحبسندالترمذياخرجه(
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(3

(7

Al

I%

(3

:النارأهلشراب(سادساً

وتعالى:تباركاللهقال

أمعاءهر()2(فقطحَحميماً)؟(!وسقواماءً

(4)(وغساقأ)3(حميمأإلاشرابأولابرداًا!يفيذوقونلا!

(6)(الوجحيشوى(5)لُهملاكبماءيُغاثوايستغيثواىان!

الزيتكعكر:كالمهل"قولهفيفيالنبيعنعنهاللةرضيسعيداْبيعن

(7)"هيفوجههفروةسقطتوجههإلىبّرقفإذا

(9)(!هملىيلى)8(ماءمنجهنرويسقىورائهمن!

وفراشهم:النارأهلثياب(سابعاً

وتعالى:تباركاللهقال

(10)(رانمنلرثيابقطختكفروافالذين"

(91)(الظالميننجزيوفىلكفوقرغواكطومنجهنرمهادلرمن!

:النارفيوالقيودالاغلال(ثامناً

وتعالى:تباركاللهقال

الناراطميرثرفيفييسحبونأعناقهروالسلاسلفيالأغلالإذ،

9)(يسجرون r)

(13)فاسلكو!(ذراعأسبحونذرعهاسلسلةثرفينرالجحيرصلو!!وْلغفخذي!

(؟4)(دحأقه4َريوثِقولاأحدعذابهيعذبلافيومنذ!

95/الآيةمحعدسورة(2)الحرارةالماًالشديد:مي!حلا

52-24،آيةالنبأسورة(4)جلودهممنيسيلعديدأ:غسات!

29/آيةالكهفسورة(6)المنابالمعدناوالزيتعكر

429/5للأعوللجامعالتاج:انظر،صحيحهفيحبانوابنالترمذيأخرجه

النارأهلأجسادمنيسبلما:عدبد

19،الآيةالحجسورة(01)16/آيةابراهيمسورة

72،71/الاَيتانغانرسور(21)41الآيةالأعرافسورة(

26-25/الآيتانالفجرسورة(41)32-03/الآياتالحاتةسورة(
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عليهم:الحرارةالشديدالماءصب(تاسعاً

وتعالى:تباركاللهقال

بطولفروالجلود()2(فيمايُصهربهاطميو)1(رءوسهرفوقمنيصب!

علىليصبالحميمإن"قالعن!النبيعنعنهاللهرضيهريرةأبيعن

منيمرقحتى(3)قوجفيمافيسلتجوفهإلىيخلصحتىفينفذرؤوسهم

(4)"ناككمايعادثمالصهّروهوقدميه

الحديد:منوالسياطبالمطارقالضرب(عاشراً

وتعالى:تباركاللهقال

وذوقوافيهااُعيدواغبرمنا!نميخرجواألتأرادواكلماحلىيلىمن(5)مقامعولهر!

اطريهما()6(عذاب

:النارأهلبكاء(عشرحادي

فيالسفنأجريتلوحتىليبكونالنارأهلإن"والسلامالصلاةعليهقال

الدَّم")7(ليبكونوإنهمجرتدموعهم

،!دطالمصطفىوشفاعةائلهبرحمةالنارمنالمؤمنينمنالعصاةخروج

تنبتكمافينبتونالحياةنهرفيفيلقونالسوداءالفحمكقطعيخرجون

السيل.جانبفيالحبة

فأنطلقت."."عنهاللهرضيأنسرواهالذيالطويلالحديثفي!العفالط

عليهأقدرلابمحامدفأحمدهيديهبينفأقومليفيؤذنربيعلىفاستأذنت

وقلرأسكارفعمحمديا:ليفيقالساجداًلهأخرّثماللهيخهمنيهالآ!

انطلق:فيقالامتيأمتيربيافأقولتشفعواشفعتعطهسا!5لكيسمع

منهافأخرجهايمانمنشعيرةأوةّربمنحبةمثقالقلبهفيكأنفمن

ساجداًلهأخرثمالمحامدبتلكفأحمدهربيإلىأرجعثم!فعقفأنضنق

91،02/الآيتانالحجسورة(2)الحرارةالشديدءالما:الحصيم

أمعاءه.يقطع:جوفهفي؟صفيسنت

429/5للاعولالجامعالتاج:ائظر،صحيحبسندالترمذيأخرجه

21،22/الاَيتانالحجسورة(6)سياطأومطارق

89/1الصغيرالجامع:انظر،صحيحبسندالحاكمأخرجه
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M
(2)1

(2)

(4)

(5)

تشفعواشفعتعطهوسللكيسمعوقلكسْارارفعمحمديا:ليفيقال

خردلمنحبةمثقالقلبهفيكانفمنانطلق:ليفيقالأمتياْمتيفاكول

بتلكفأحمدهربيإلىأعودثمفاْفعلفأنطلقمنهافاخرجهايمانمن

ثمالمحامد

تعطهوسللكيسمعوقلكسْارارفعمحمديا:ليفيقالساجداًلهأخر

أدنىقلبهفيكانفمنانطلق:ليفيقالأمتيأمتيفاكولتشفعواشفع

فأفعل"فأنطلقالنارمنفأخرجهايمانمنخردلمنحبةمثقالمنأدنى

فيقالساجداًلهأخرثمالمحامدبتلكفأحمدهالرابعةفيربيإلىأرجعثم

يا:لوّمافتشفعواشفعتعطهوسللكيسمعوقلرأسكارفعمحمديا:لي

إليكذاكليسأولكذلكليس:قالاللهإلاإلهلا:قالفيمنليائذنرب

إلاإلهلا:قالمنلأخرجنوجبريائي)1(وعظمتيوكبريائيوعزتيولكن

(2)"الله

ثمالنارالنارلهْاوالجنةالجنةأهليدخل):والسلامالصلاةعليهوقال

ايمانمنخردلمنحبةمثقالقلبهفيكانمناخرجوا":تعالىاللهيقول

فيالحبةتنبتكمافينبتونالحياةنهرفيفيلقوناسودواقدمنهافيخرجون

(3)"ملتويةءصفراتخرجاْنهاترألمالسيلجانب

اللهرسول"قالقال:عنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعنأخرىروايةوفي

ولكنيحيونولافيهايموتونلافإنهمأهلهاهمالذينالناراْهل"أما!ط

إماتةتعالىاللهفأماتهمبخطاياهمقالوْابذنوبهمالنارأصابتهممنكمناش

علىفبثوا(،)رًلابضضبائربهمفجيءبالشفاعةأذنفحماًكانواإذاحتى

تكونالحبةنباتفينبتونعليهمأفيضواالجنةاْهليا:قيلثمالَجنةانهار

5)"السيلحميلفي

سلطاني:جبراني

28،2/طيثالبغار!ص!عيعمغنمر:انطر،وغير3.الانبيامعالتيانيومتعاليالربكلامبابالتوعي!كعابفيالبغاريخمرجمه

12/رتمحديثالبخار!صحيحمختمر:أنطر،الأعمالفيالايانأهلتنافلباب،الايانكتابفيالبغاريأخرجه

جماعاتجصاعاتأي

87،رقمحديثسلمصحيعمختصر:انظرالنارمنالموحدينخروجباب،الايمانكعابفيسلمأخرجه
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النارميالنارأهلكلام.7

بعض:معبعضهمالنارأهلكلام(أولأ

وتعالى:تباركاللهقال

فهللكرتبحاًكناإنااست!كبر!إللذينالضحفاءفيقولطالنارفييتحاجونواكت"

ح!كرقداللهإنفيهاكلّإنااستكبرواالذينالنارقالمننصيباًعناأنترمغنون

الحباد()9(ببن

الجنة:اْهلمعكلامهم(ثانيأ

وتعالى:تباركاللهقال

قالوارزقكراللهأومماالماءمنعليناأفيضواأنالجنةأصحابالنارأصحالمجاونادكا!

(2)(الكافرينعلىحرمهمااللهإن

:النارخزنةمعكلامهم(ثالثأ

وتعالى:تباركاللهقالى

قالواالحذابمنيوماًعنارب!كريخففادعواجهنرالنارطزنةفيالذينوقال،

(3)(ضلالفيإلاالكانربندعاءومافادعوافالوابلىفالواتانببلابرك!لصعررك!بنأتأولرتك

ولكنجنناكرباطقلقدإنكرماكثونقالربكعليناليقغىمالكياونادَوا

(،)(كارهونللحقكئركر

وتعالىتباركاللهمعالناراْهليتكلم:وتعالىتباركاللهمعكلامهم(رابعاً

التالية:تايَالاتبينهامراتأربع

الأولى:المرةفيالناراْهللسانعلىوتعالىتباركاللهقال-أ

(5)4سبيلمنخروجإلىفهلبذلوبنافاعترفنااثنتينواحييتنااثنتينأمتناربنا،

بقوله:وتعالىتباركاللهفيجيبهم

الكبير()6(العليللهرك!طافتؤمنوانييشرككنرز!انوحدآاللهدُعيإذانيلكربأنه)

الثانية:المرةفيلسانهمعلىوتعالىتباركاللهوقال-ب

(7)(صاطاًنحملفارجحناوسمحناأبصرناربنا،

05"49/الآيتانغافرسوز(3)05/ةيَالاالأعرافسورة(2)48!47/الآيتانغانرسورة(1)

)75/الآيةالزخرفسوز(،) V)؟2/الآيةغانرسورة(6)11،الآيةغافرسورة

12/ةلَالاالسجدةسورة(7)
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تعالى:بقولهعليهمفيرد

(؟)(زدرالش!لماقبلأقسمترمنلرتكونوااو،

يقولون:الثالمهالمرةوفي+

(2)(تكناالذيغيرصاظاًنحملأخرجناربنا"

وتعالى:تباركاللهفيجيبهم

منللظالمينفمافذوقواالنذيركروجاهتذكرمنفيهيتذكرامركرَهحُنرلأو،

3)(نصير

:النارأهلفيقولوالاخيرةالرابعةالمرةاْما-د

(،)(ظالمونفإناعلنافإدطمنهاأخرجناربناضالينقوماًوكناشِقوتناعليناغلبتربنا!

وجل:عزربناعليهمفيرد

(5)(ولات!كلمونفيهااخسئرا!

العظيماللهصدق

كماوالثناءبالحمدوتعالىتباركاللهإلىاْتوجهأنإلاالختامفييسعنيولا

نأسبحانهإياهسائلاً،البحثهذاباعدادوأكرمنيعليوسهللييسر

منإلابنونولامالينفعلايومليحجةيكوننْاوالكريملوجههخالصاًيجعله

سليم.بقلباللهاْتى

العالمينربوالحمدلله

هـ4181،رمضان/18الجععه

89/؟/16

37،الآيةفاطرسورة(3)37/الآيةفاطرسورة(2)44/الآيةابراهيمسور(1)

10A/الآيةالمؤمنوناسورة(5)601،701/الآيتانالمؤمنونسورة(4)
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النارفيالناراْهلكلام.7

بعض:معبعضهمالنارأهلكلام(أولاً

وتعالى:تباركاللهقال

فهللكرتبعاًكناإنااست!كبر!إللذينالضعفاءالشارفيقولفييتحاجونلههاذ،

حرقلىاللهإنفيهاكلإنااستكبرواالذينالنارقالمننصيبأعناأنترمغنون
العباد()؟(يخا

الجنة:أهلمعكلامهم(ثانيأ

وتعالى:تباركاللهقال

قالوارزقكراللهأومماالماءمنع!يناأفيضواأنالجنةأصحابالنارأصحاباونارر،

ال!كانرين()2(علىحرمهمااللهإن

:النارخزنةمعكلامهم(ثالثاً

وتعالى:تباركاللهقال

قالواالحذابمنيومأعناربكريخففادعواجهنرالنارطزنةفيالذينوقال،

(w)(ضلالفيإلاال!كانريندعاءرمافادعواقالوابلىقالوائأتيكررمصل!كربالبيناتاأولرتك

رلكنجنناكرباطقلقلىإنكرماكثونقالربكعليناليقضمالكياوناهـوا،

(L)(كارهونللحقكثركر

وتعالىتباركاللهمعالنارأهليتكلم:وتعالىتباركاللهمعكلامهم(رابعاً

التالية:الآياتتبينهامراتأربع

الأولى:المرةفيالناراْهللسانعلىوتعالىتباركاللهقال-ْا

(5)(سبيلمنخررجإلىفهلبذنوبنافاعترفنااثنتينراحييتنااثنتينأمتنا!ضشا،

بقوله:وتعالىتباركاللهفيجيبهم

ال!كبير()6(العليللهفاطكرتؤمنوانجهيشرككنرز!انوحد!اللهدُعيإذاذلكربأنهأ

الثانية:المرةفيلسانهمعلىوتعالىتباركاللهوقال-ب

(7)(صاطاًنحملفارجحناوسمحناأبصنماربنا،

49،05/الآيتانغانرسوز(3)05/الآيةالأعرافسو:(2)47،48،الآيتانغانرسوؤ(؟)

12/الآيةغافرسورة(6)91/الآيةغافرسورة(5)77/الآيةالزخرتسوز(4)

12/الآيةالسجدةسورة(7)
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تعالى:بقولهعليهمفيرد

(؟M4نروالل!كرمنماقبلأقسمترمنلرت!كونوااو"

يقولون:الثالثةالمرةوفي+

(2)(نحملكناالذيغيرصاطاًنعملأخرجناربنا،

وتعالىتباركاللهفيجيبهم

منللظالمينفمافذرقواالنذيرتذكروجاءكرمنفيهيضذكرامركرَمعُنرلأو،

(3)(نصير

:النارأهلفيقولوالاخيرةالرابعةالمرةأما-د

(4)(ظالمونفإناعلنافإنمنهاأخرجناربناضالينقومأوكناشِقؤتناعليناغلبتربنا،

وجل:عزربناعليهمفيرد

(5)(ولاتكلموناخسنوافيها،

العظيماللهصدق

كماوالثناءبالحمدوتعالىتباركاللهإلىأتوجهأنإلاالختامفييسعنيولا

نأسبحانهإياهسائلاً.البحثهذاباعدادوأكرمنيعليوسهللييسر

منإلابنونولامالينفعلايومليحجةيكونوأنالكريملوجههخالصاًيجعله

سليم،بقلباللهأتى

العالمينربوالحمدلله

!4181/رمضان/18الجمعه

16/1/89

37/الآيةفالهرسورة(3)37/الآيةفاطرسورة(2)44/الآيةابراهيمسوز(؟)

)6.1.5/الآيتانالمؤمنونسورة(4) 1 0 V)809/الآيةالمؤمنوناسورة
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الموضوعاتفهرست

وأحوالهأهوالهالموت:لالأ9الفصلى

الموتحقيقة

الموتحتمية

الموتذكراستحباب

الموتتذكر

الموتتمنيكراهية

الموتصور

الموتسكرات

الجسدمنالروحخروجكيفية

للروحالملائكةأخذ

وعذابهنعيمهالقبر:التابْالفصل

القبرهول

القبرإلىوانتقالهمنهالروحخروجبعدالميتحال

قبرهفيالميتوحالالقبرفيالملكينسؤال

ونعيمهالقبرعذاب

القبرعذابكيفية

القبورفيألأجسادمصير

القبرعذابومنجياتمخففات

-of-

الصفحة

؟.

؟.

؟؟

؟3

؟3

؟3

؟6

؟6
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والحشرالبعث:التالثالفصلى

ولىالأالنفخةبعدالناسوموتالصورفيالملكنفخ

الأولىالنفخةبعدالناسوحالمصير

القبورمنالناسوبعثالثانيةالنفخة

عليهماتواماعلىربعثهمالبعثعندالناسحال

الحشرمكانإلىالناستوجه

الحشرتفاصيل

الحشريومأهوالمن

عامبشكلالحشرفيالناسحال

الحشريوممدة

الحشريومالخلائقمنالشمسدنوا

الحشريومالمؤمنينأحوال

الحشريومالمؤمنينغيرأحوال

بجهنمالاتيان

الحشريوموتعالىتباركاللهكلام

الحساب:الرابحالفصلى

وسلمعليهاللهصلىمحمدسيدنابشفاعةالحساببدء

لعبادهوتعالىتباركاللهحساب

المؤمنينحساب

والمنافقينالكفرةحساب
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الحسابيوممشاهدمن

الناربعثاخراج

العبادبينالقصاص

العبادعلىالأرضشهادة

العصاةالأغنياءحساب

الصلاةتاركحساب

بأعمالهمالمرائينحساب

الحسابيومالصحفتطاير

الميزان

المستقيمالصراطعلىالمرور

ونعميهاالجنة:افامسالفصلى

الجنةإلىالتوجه

الجنةلأهلالملائكةإستقبال

الجنةأبواب

الجنةصفة

الجنةأهلصفات

الجنةدرجات

الجنةقصور

وشرابهمالجنةأهلطعام

وعيونهاالجنةأنهار
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وأحوالهمالجنةأهلمجالس

الجنةفيالخلود

الجنةفراش

الجنةفيالعيشجمال

الجنةفيوالجمالالحسنوتجددالنعيمدوام

وزينتهمالجنةأهلئباس

الجنةأهلأزواج

الجنةفيتعالىاللهإلىالنظر

وعذابهاالنار:السادسالفصلى

والسنةالقراَنفيالنارمنالتحذير

النارإلىالنارأهلتوجه

النارصفات

وأبوابهاالنارطبقات

النإرعمق

النارحرَشدة

النارخزنة

شررهاوتطايرالنارتوقد

النارفيالكبائرأهلعذابمنصور

اْحياناًادائهافيوالمقصرالصلاةتاركعذاب

الزكاةمانععذاب
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43
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النساءمنالمتبرجاتعذاب

الأيتامأموالأكلةعذاب

الربااَكلةعذاب

بالباطلالناسأموالاَكلةعذاب

عمداًالقاتلعذاب

الكفارمنالنارأهلأحوال

الوجوهتسويد

المستمرالتعذيب

الأجسامتضخيم

الصورةتشويه

النارأهلطعام

النارأهلشراب

وفراشهمالنارأهللباس

النارأهلبكاء

النارمنالكبائرأهلخروج

الناروخزنةالجنةأهلمعالناراْهلكلام

النارأهلمعوتعالىتباركاللهكلام
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